
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so~slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

Кмет на
СО - район 
Наталия Ст

П Р О Т О К О Л

Заседание № 1
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18 - РД09 - 41/19.02.2018 г. на Кмета на район

’'Слатина", проведено на 19.02.2018г.

Днес, 19.02.2018г., в 14.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване 
на ремонтни строително —  монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация 
на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина” и на 
основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
определените със Заповед № РСЛ18-РД09-41/19.02.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

Членове:
1 .инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
3. арх. Анна Иванова -  началник на отдел „УТКР” в район „Слатина”;
4. инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина”;
4. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”;
5. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”;

Започнаха своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие във възлагането на 
обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява № РСЛ18-ДИ05-41/01.02.2018г. 
Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра на Агенцията по 
обществени поръчки под ID № 9072629 от 01.02.2018г.

В процедурно установения срок -  до 17.00 часа на 16.02.2018 г. в районната администрация 
са подадени три броя запечатани оферти, които са предадени на длъжностните лица от служба 
“Деловодство”. Длъжностните лица установиха, че подадените оферти са в изискуемата форма, не е 
нарушена тяхната цялост и върху тях надлежно са посочени административни данни за фирмите -  
участници и предмета на обществената поръчка, за която кандидатства. Офертите са постъпили в 
следната поредност:

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ18-ТД26-327/16.02.2018 г. — 14.17 часа — Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД;

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ18-ТД26-333/16.02.2018 г. — 15.22 часа — Консорциум 
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2”;
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3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ18-ТД26-334/16.02.2018 г. -  16.42 часа -  „ПАНОВ” ЕООД, 
ЕИК 103785856;

На проведеното открито заседание на 19.02*2018 г. присъстваха всички членове от основния 
състав на комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите за участие в 
процедурата, поради което не бяха привличани резервни членове за участие в заседанието. Госпожа 
Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” и член на комисията откри заседанието и 
прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен съставът на комисията. На 
публичното заседание присъства представител на участник, а именно:

1. Инж. Георги Димитров Чучуганов, л.к. 642970774, изд. на 07.10.2011г. от МВР -  София, с
адрес: гр. Банкя, ул. „Кресна” № 2, упълномощен с пълномощно от 19,02.2018г. от инж. Иван
Печев Дечев, изпълнителен директор на „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781,
участник в Консорциум „Инфратранс темел 2”;

Всички лица се вписаха в присъствения списък на заседанието и се запознаха със списъка на 
участниците. Комисията констатира, че съставът й отговаря на изискванията на ЗОИ, поради което 
може да заседава и да взема решения. След получаване на регистъра на входираните по реда на 
тяхното постъпване оферти, членовете на комисията пристъпиха към подписване на декларации по 
чл. 103, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, чл. 97, ал, 2 от ППЗОП.
След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на 
тяхното постъпване. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП се отвориха офертите и се обявиха 
ценовите предложения на участниците:

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ18-ТД26-327/16.02.2018г. -  14.17 часа -  „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД, ЕИК 177184539;

Цена за проектиране -  3 940.00 лева без ДДС или 4 728.00 с ДДС.

Цена за изпълнение на строително -  монтажни работи (СМР) 70 470.75 лева без ДДС 
или 84 564.90 с ДДС.

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ18-ТД26-333/16.02.2018г. -15.22 часа -  „Консорциум
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2”

Цена за проектиране ~ 2 400.00 лева без ДДС или 2 880.00 с ДДС.

Цена за изпълнение на строително -  монтажни работи (СМР) 57 231.24 лева без ДДС 
или 68 667.49 с ДДС.

3. Оферта № 3 с вх. РСЛ18-ТД26-334/16.02.2018г. -  16.42 часа -  „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 
103785856

Цена за проектиране -  1000.00 лева без ДДС или 1 200.00 с ДДС.

Цена за изпълнение на строително -  монтажни работи (СМР) 79 800.00 лева без ДДС 
или 95 760.00 с ДДС.

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14.35 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 
22.02.2018 г. в 14.00 часа.
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Заседание № 2
на комисията, назначена със Заповед № PCЛ 18-РД09-41/19.02.2018 г. на Кмета на район "Слатина",

проведено на 22.02.2018г.

На 22,02.2018 г. в 14.00 часа във връзка е участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване 
на ремонтни строително —  монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация 
на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина” и на 
основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
определените със Заповед № РСЛ18-РД09-41/19.02.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1 .инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
3. арх. Анна Иванова -  началник на отдел „УТКР” в район „Слатина”;
4. инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина”;
4. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”;
5. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”;

продължиха своята работа в закрито заседание. Същата пристъпи към разглеждане на офертите за 
обществена поръчка, проведена по реда на Част V, Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране 
на оферти с обява”, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на 
ремонтни строително —  монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на 
пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина” и констатира 
следното:

L Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл. 195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен 
мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”, проведена на 19.02.2018г. 
от 14.00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № РСЛ18-ТД26~327/16.02.2018г. -14.17 часа 
-  Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” 
ДЗЗД, ЕИК 177184539, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе” X» 2; 
С участници в обединението:
„Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н Надежда, ул. 
„Илиенско шосе” № 2, представлявано от управителя 
Диана Йорданова Цветкова,
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Витоша, бул. „Цар Борис III”, № 257, представлявано 
от управителя Христо Василев Василев

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1)

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 16.02.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;
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2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

2.1.Представяне на участник (Образец № 2) 2.1 .Представяне на участник (Образец № 2) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

2.2.Представян е на участник (Образец Хе 2) 2.2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3.1. Извлечение от сайта на Регистър Булстат -  по 
партидата на Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” към 16.02.2018г. -  заверено копие, един 
брой;
3.2. Извлечение от сайта на АВ -  Търговски регистър 
по партидата на „Дано РЛ” ЕООД и на 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД към 16.02.2018г. -  
заверени копия, един брой;

4.Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и условията, 
посочени в указанията за участие (в случай, 
че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 
на поръчката)

4.1. Споразумение за създаване на Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД от 
22.06.2017г„ между „Дано РЛ” ЕООД и 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, един брой в оригинал;
4.2. Допълнително споразумение от 05.02.2018г. към 
договор за Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД от 22.06.2017г„ между „Дано РЛ” 
ЕООД и „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, един брой в 
оригинал;

5.Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен 
представител)

5.Неприложимо

б.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, алЛ, тЛ, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
15.02.2018г„ един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

бЛ.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
15.02.2018 г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

6.2.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 0т 
15.02.2018г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев;

7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
15.02.2018г„ един брой в оригинал от „Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана
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Йорданова Цветкова;

7.1 .Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
15.02.2018 г. един брой в оригинал от „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

7.2.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев;

8.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (Образец 
№ 5) от 15.02.2018г. един брой в оригинал от 
„Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина”
ДЗЗД, подписан от представляващия обединението 
Диана Йорданова Цветкова;

8.1. Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.1 .Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 
(Образец № 5) от 15.02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 
202590904, подписан от управителя Диана Йорданова 
Цветкова;

8.2.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 
(Образец Ка 5) от 15,02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 97” 
ООД, ЕИК 121329402, подписан от управителя 
Христо Василев Василев;

9.1.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.1. Декларация по чл, 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от 15.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от 15.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

Ю.Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

I I I - - - - - - - - - - -  -  1  | - - - - - - - - - -  и - - - - - - - - - -  •  г - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  1  Г - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  1  •  — -  •  —  -  -  -

Ю.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
15.02.2018г. от Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ 
- Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова, един брой в 
оригинал;
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11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 15.02.2018г. един брой 
в оригинал от Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

12.1.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.1 .Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 15.02.2018г. един 
брой в оригинал от участника в обединението „Дано 
РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, подписан от управителя 
Диана Йорданова Цветкова;

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 15.02.2018г. един 
брой в оригинал от участника в обединението 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 121329402, 
подписан от управителя Христо Василев Василев; !

13.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13 .Декларация за съгласие с клаузите на j 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
15,02.2018г. един брой в оригинал от Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

13.1.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13.1 .Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 
подписан от управителя Диана Йорданова Цветкова;

13.2.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13,2.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев;

14. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 
проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11 - А)

14. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на
«

проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 3 (три) години, считано от датата j 
на подаване на офертата (Образец № 11 - А) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова, с посочени изпълнени три 
обекта, отговарящи на изискванията на възложителя;

14.1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
на строителството, идентично и/ или 
сходно с предмета на обществената 
поръчка, изпълнено през последните 5 
(пет) години, считано от датата на

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от
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подаване на офертата (Образец № 11- Б) 26.06.2017г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, ЕИК 
121329402, подписан от управителя Христо Василев 
Василев, с посочени изпълнени три обекта, 
отговарящи на изискванията на възложителя;

15.Доказателства за извършването на 
строителството, описано в списъка по чл. 
64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Удостоверения за добро изпълнение, а именно:

- Референция № 25/12.05.2015г. за „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД, ЕИК 121329402, изд. от Община Видин, 
един брой, заверено копие;
- Удостоверение № 53-00-3834/20,05.2016г. за 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, като участник в 
сдружение „ГЕОСТРОЙ-МОСТРЕМОНТ 97 -  
ПЪТСТРОЙ 97” изд. от МРРБ, един брой, заверено 
копие;

Референция изх. № 018/06.04.2016г. за 
„МОСТРЕМОНТ 97” ООД, изд. от „Консулт 
Инженерингс” ЕООД един брой, заверено копие;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) 
15.02.2018г. един брой в оригинал от Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

За изпълнение на проектирането:

- арх. Поля Димитрова Кралева-Цветкова, виеше 
образование, магистър архитект, Диплома серия Б 81 
№ 001945/01.10.1982г. изд. от ВИАС, притежава ПТШ, 
per. № 03413 от КАБ, притежава 32 г. опит -  
ръководител проект;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№086/01.11.2016г.

-арх. Емил Светозаров Стоянов, виеше образование, 
Диплома серия № 200434/1999г„ per. № 33002/2002г. 
УАСГ, притежава 13 г. опит, притежава ИПИ № 02888 
от КАБ -  проектант за изпълнение на проектирането 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 098/01.04.2017г. до момента

-инж. Владимир Николаев Николов, виеше 
образование, инженер -  геодезист, Диплома серия ВД 
ФС -  79/1998г„ УАСГ, притежава 18 год. опит, 
Притежава ППП per. № 08752 КИИП -  проектант -  
инженер геодезист, за изпълнение на проектирането; 
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 089/01.04.2017г. до момента

-инж. Фредерика Николова Жадалова, виеше 
образование, магистър „Транспортно строителство -  
пътно строителство” Диплом серия А 83 №
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008873/1986г. изд. от ВИАС, притежава ППП per. № 
06409 изд. от КИИП, притажава 28 г. опит -  проектант
-  инженер „Пътно строителство”, за изпълнение на 
проектирането;
Договор с участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД 
№ 090/01.04.2017г. до момента

За изпълнение на СМР:

-ипж. Ивелин Неделчев Есмеров, виеше 
образование, магистър -  Транспортно строителство, 
Строителен инженер по транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия А -  83 № 019951 от 
1986г. изд. от ВИАС, притежава 31 г. професионален 
опит, ръководител обект;
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 220/02.07.1997г, до момента;

~инж. Никола Христосков Доцев, виеше образование 
магистър инженер по геодезия, фотограметрия и 
картография, Диплома серия А88 № 005420/1988г. 
изд. от ВИАС, притежава 17 г. професионален опит, - 
инженер -  геодезист, за изпълнение на 
строителството;
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 018/20.06.2017г. до момента

-инж. Данаил Ивайлов Андонов, виеше образование, 
магистър, транспортно строителство, Диплома № 
41977/2013г. изд. от УАСГ, притежва 4 г. 
професионален опит, инженер пътно строителство, за 
изпълнение на строителството;
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 087/10.01.2017г. и № 052/16.07.2013г. до 
момента;

-инж. Климент Йорданов Вълчев, виеше 
образование, магистър транспортно и пътно 
строителство, Диплома серия МЯ Хе 001004/1980г. 
изд. от ВИАС;
Притежава сертификат за професионално обучение № 
1092/17.06.2015г. за контрол върху качеството за 
изпълнение на строителстовото изд. от ЦПО към ЕТ 
„Иванка Мужикова - МИКС”, притежава 37г. 
професионален опит -  строителен инженер 
отговорник по качеството, за изпълнение на 
строителството;
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД № 216/02.07.1997г. до момента

- техник Ася Мариова Стайкова, средно -  специално 
образование, трета степен, диплома № 1913-97 серия 
К -  04 № 050826 от 2004г. изд. от СГ по строителство, 
архитектура и геодезия „Христо Ботев”,
Притежава удостоверение за професионано обучение 
per. Хе У -  31 -  04 от 22.01.2015г. за координатор по 
БЗР в строителството изд. от ЦПО към „СТС
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Инженеринг” ООД -  координатор по безопасност на 
труда, притежава 8 г. професионален опит 
Договор с участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 
97” ООД Хе 770/20.07.2009г. до момента

17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 15.02.2018г. един брой в оригинал 
от Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

17.1.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.1 .Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец Х° 13) от 15.02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 
202590904, подписан от управителя Диана Йорданова 
Цветкова;

17.2.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.2.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец Хе 13) от 15.02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 97” 
ООД, ЕИК 121329402, подписан от управителя 
Христо Василев Василев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал от Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

Срок за проектиране -  3 календарни дни;
Срок за изпълнение на СМР -  19 календарни дни; 
Гаранционен срок за изпълнение на СМР 5 години;

Ведно е линеен график от 15.02.2018г. един брой в 
оригинал, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
Хе 15) от 15.02.2018г. един брой в оригинал от 
Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина”
ДЗЗД, подписан от представляващия обединението 
Диана Йорданова Цветкова;

19.1. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.1. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
Хе 15) от 15.02.2018г. един брой в оригинал от 
участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД, ЕИК 
202590904, подписан от управителя Диана Йорданова 
Цветкова;

19.2. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

17.2. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
Хе 15) от 15.02.2018г. един брой в оригинал от 
участника в обединението „МОСТРЕМОНТ 97” 
ООД, ЕИК 121329402, подписан от управителя 
Христо Василев Василев;

20. Ценово предложение (Образец № 16).
Към. ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20. Ценово предложение (Образец Хе 16) от
15.02.2018г. един брой в оригинал от Обединение 
„МОСТРЕМОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД,
подписан от представляващия обединението Диана 
Йорданова Цветкова;

Представена е обобщена количествена сметка на 
хартиен носител и магнитен носител - един брой в
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оригинал от Обединение „МОСТРЕМОНТ РЛ - 
Слатина” ДЗЗД, подписан от представляващия 
обединението Диана Йорданова Цветкова;

21.Изисквания относно годността 
(правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност:
Участникът трябва да е вписан в Централния 
регистър на Камарата на строителите за 
втора група, трета категория строежи или да 
е вписан в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата в която е 
установен за посочения обхват на дейности.

21 .Удостоверение № II -  TV 005028 за строежи втора 
група транспортна инфраструктура и строежи от трета 
и четвърта категория, валидно до 30.09.2018г. за 
участника в обединението „Дано РЛ” ЕООД изд. от 
КСБ - ЦПРС - един брой заверено копие;

22. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник в проектирането и 
строителството трябва да има валидна 
застраховка „Професионална отговорност” 
като лице, изпълняващо съответните 
дейности за строежи III категория. За 
доказване на участниците представят 
доказателства за наличие на застраховка 
„Професионална отговорност” за посочената 
категория;

22. Липсва

23. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник трябва да е реализирал: 
минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката, изчислен на база 
годишните обороти, за последните три 
приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или е започнал дейността си в 
размер на 85 000 лева, от който 85 000 лева в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
За доказване на изискването по т. 1. 
участниците представят копие от годишните 
финансови отчети (ГФО) или техни 
съставни части, заверени с „Вярно с 
оригинала" и подпис на представляващия 
участника, и/или справка за оборота от 
услуги и/или банкови удостоверения. 
Представянето на ГФО или техни съставни 
части не се изисква, ако същите са 
публикувани в регистър с публичен достъп.

Извършена е служебна справка от сайта на ТР по 
партидата на участниците в обединението „Дано РЛ” 
ЕООД, ЕИК 202590904 и „МОСТРЕМОНТ 97” ООД, 
ЕИК 121329402, катто и от сайта на КСБ -  ЦПР, които 
представляват регистри със публичен достъп, като е 
установено, че участникът и реализирал изискуемият 
от възложителя минимален оборот за последните три 
приключили финансови години.

23.Други документи

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. В офертата на участника не са представени

10



доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност", като част от 
изискванията за икономическо и финансово състояние, за лице, изпълняващо съответните дейности 
за строежи III категория в проектирането и строителството, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в „РАЗДЕЛ V. Изисквания и доказателства за годност (правоспособност) за упражняване 
на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални 
способности на участниците в процедурата” от документацията на Възложителя. Също така в 
офертата на участника е представен договор за обединение за изпълнение на настоящата поръчка в 
оригинал, с липса на нотариална заверка на подписите, както и анекс към него, съгласно 
изискванията на Възложителя в документацията, посочени в Раздел III: Изисквания на възложителя 
и указания за подготовка на офертата, а именно „...В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, членовете на обединението сключват споразумение (или друг документ, от което 
да е видно основанието за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и 
задълженията на членовете на обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, 
които ще изпълнява всеки член на обединението. В случай на участник, който е обединение, в 
офертата се представя договор за обединение за изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с 
нотариална заверка на подписите”.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта -  РСЛ18-ТД26-327/16.02.2018г. -  14.17 
часа -  Обединение „М ОСТРЕМ ОНТ РЛ - Слатина” ДЗЗД, офертата не отговаря на изискванията 
на Възложителя за икономическо и финансово състояние, като участникът не е спазил указанията за 
подготовка на офертата, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

LI. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта -  

PCЛ18-ТД26-327/16.02.2018г. -14.17 часа -  Обединение „М ОСТРЕМ ОНТ РЛ  - Слатина” ДЗЗД;

II. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл. 195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен 
мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”, проведена на 19.02.2018г. 
от 14.00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № РСЛ18-ТД26-333/16.02.2018г. -  15.22 часа 
-  Консорциум „ИНФРАТРАНС ТЕМ ЕЛ 2” 
ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, р-н Възраждане, бул. „Стефан Стамболов” 
№ 34, ет. 3, офис 307;
С участници в обединението:
„Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Средец, бул. „Васил Левски” № 73, представлявано от 
изпълнителния директор Иван Печев Дечев,
„ТЕМЕЛ 2” ООД, ЕИК 131136796, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. 
„Милин камък” № 14, вх. А, ап. 11, представлявано от 
управителя Илия Огнянов Павлов;

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1)

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 16.02.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия консорциума Иван 
Печев Дечев;
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2Л1редставнне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от Консорциум
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от 
представляващия консорциума Иван Печев Дечев;

2.1 .Представяне на участник (Образец № 2) 2.1.Представяне на участник (Образец № 2) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от „Инфратранс 
консулт” АД, подписан от изпълнителния директор 
Иван Печев Дечев;

2.2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от управителя Илия Огнянов Павлов;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3. Извлечение от сайта на АВ — Търговски регистър по 
партидата на „ТЕМЕЛ 2” ООД, ЕИК 131136796 към 
14.02,2018г. -  заверено копие, един брой;

4.Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и условията, 
посочени в указанията за участие (в случай, 
че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 
на поръчката)

4.1. Договор за учредяване на консорциум 
„Инфратранс темел 2” ДЗЗД от 16.02.2018г., между 
„Инфратранс консулт” АД и „ТЕМЕЛ 2” ООД, един 
брой в оригинал, нотариално заверен, per, № 300 от 
16.02.2018г. по описа на нотариус per. № 389 НК;
4.2. Допълнително споразумение от 16.02.2018г. към 
Договор за учредяване на консорциум „Инфратранс 
темел 2” от 16.02.2018г., между „Инфратранс 
консулт” АД и „ТЕМЕЛ 2” ООД, един брой в 
оригинал, нотариално заверен, per. № 301 от 
16.02.2018г. по описа на нотариус per. № 389 НК

5,Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен 
представител)

5.Неприложимо

6.1. Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.1.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
16.02.2018 г. един брой в оригинал от „Инфратранс 
консулт” АД, ЕИК 131178781, подписан от 
изпълнителния директор Иван Печев Дечев;

6.2.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
16.02.2018 г. един брой в оригинал, подписана от 
Пламен Иванов Дечев, член на СД на „Инфратранс 
консулт” АД, ЕИК 131178781;

6.3.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
16.02.2018 г. от Татяна Павлинова Дечева, член на СД 
на „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781, един 
брой в оригинал, подписана и подпечатана;

6.4.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.4,Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
12.02.2018г. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от управителя Илия Огнянов Павлов;

6.5.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

6.5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 0т 
12.02.2018г. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от съдружника Огнян Илиев Павлов;

12



7.1. Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
16.02.2018 г. един брой в оригинал от „Инфратраис 
консулт” АД, ЕИК 131178781, подписан от 
изпълнителния директор Иван Печев Дечев;

7.2. Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7,2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
12.02.2018г. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от съдружника Илия Огнянов Павлов;

8.1. Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.1.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 
(Образец № 5) от 16.02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „Инфратраис консулт” 
АД, ЕИК 131178781, подписан от изпълнителния 
директор Иван Печев Дечев;

8.2.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 
(Образец № 5) от 12.02.2018г. един брой в оригинал 
от участника в обединението „ТЕМЕЛ 2” ООД, 
подписан от управителя Илия Огнянов Павлов;

9.1.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.1. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от 16.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Инфратраис консулт” АД, ЕИК 
131178781, подписан от изпълнителния директор Иван 
Печев Дечев;

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от 12.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „ТЕМЕЛ 2” ООД, подписан от 
управителя Илия Огнянов Павлов;

10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
16.02.2018г. от Консорциум „ИНФРАТРАИС 
ТЕМ ЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от представляващия 
консорциума Иван Печев Дечев, един брой в 
оригинал;

П.Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец Хе 9) от 16.02.2018г. един брой 
в оригинал от Консорциум „ИНФРАТРАИС 
ТЕМ ЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от представляващия 
консорциума Иван Печев Дечев;
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12.1.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.1 .Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 16.02.2018г. един 
брой в оригинал от участника в обединението 
„Инфратранс консулт” АД, ЕИК 131178781, 
подписан от изпълнителния директор Иван Печев 
Дечев;

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от 16.02.2018г. един 
брой в оригинал от участника в обединението 
„ТЕМЕЛ 2” ООД, подписан от управителя Илия 
Огнянов Павлов;

13.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13 .Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от Консорциум 
„ИНФРАТРАНС ТЕМ ЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от 
представляващия консорциума Иван Печев Дечев;

14.1 Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 
проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11 - А)

14.1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 
проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 3 (три) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11 - А) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от управителя Илия Огнянов Павлов, 
с посочени изпълнени три обекта, отговарящи на 
изискванията на възложителя;

Възлагателно писмо, изд. от СО р-н „Лозенец” Кя изх. 
РЛЦ17 -  ТД26-2799/29.11.2017г„ един брой, заверено 
копие, ведно с Приемо -  предавателен протокол към 
него от 15.12.2017г., един брой, заверено копие; 
Възлагателно писмо, изд. от СО р-н „Лозенец” № изх. 
РЛЦ17 -  ВК91-119-[1]/15.06.2017г„ един брой, 
заверено копие, ведно е Приемо -  предавателен 
протокол към него от 10.07.2017г„ един брой, 
заверено копие;
Договор от 12.08.2016г. за извършване на проектиране 
между р-н „Овча купел” и „ТЕМЕЛ 2” ООД, и премо- 
предавателен протокол към него, с per. № РОК16- 
СТ00-170/17.10.2016г„ един брой, заверени копия;

14.2. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
на строителството, идентично и/ или 
сходно с предмета на обществената 
поръчка, изпълнено през последните 5 
(пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата (Образец № 11- Б)

14.2.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от участника в 
обединението „Инфратранс консулт” АД, ЕИК 
131178781, подписан от изпълнителния директор Иван 
Печев Дечев; посочени изпълнени шест обекта, 
отговарящи на изискванията на възложителя;

15. Доказателства за извършването на 
строителството, описано в списъка по чл. 
64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Удостоверения за добро изпълнение, а именно: 
Референция за търговска репутация изх. № СО-2600-
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8570/10.12.2013г. за „Инфратранс консулт” АД, изд. 
от Столична община, един брой, заверено копие;

Референция за търговска репутация изх. № СО-2600- 
8571/10.12.2013г. за „Инфратранс консулт” АД, изд. 
от Столична община, един брой, заверено копие; 
Референция за търговска репутация изх. № СО-2600- 
8582/11 Л2.2013г. за „Инфратранс консулт” АД, изд. 
от Столична община, един брой, заверено копие;

Допълнително споразумение от 18.04.201 Зг. към 
договор за строителство № РД-55-250/16.04.2013г., 
един брой, заверено копие;

Допълнително споразумение от 26.09.2012г. към 
договор за строителство № РД-55-531/24.09.2012г„ 
един брой, заверено копие;

Допълнително споразумение от 26.09.2012г. към 
договор за строителство № РД-55-533/24.09.2032г., 
един брой, заверено копие;

Споразумение за създаване на сдружение между „ГБС 
Инфраструктурно строителство” АД и „Инфратранс 
консулт” АД от 21.11.201 Зг., един брой, заверено 
копие;

Договор за учредяване на консорциум „Интранс - 
БатПел” от 10.04.201 Зг., между „Инфратранс 
консулт” АД и „БатПел ” ЕООД, един брой, в заверено 
копие;

Допълнително споразумение 08.05.2014г. към Договор 
за учредяване на консорциум „Интранс - БатПел” от 
10.04.2013г., между „Инфратранс консулт” АД и 
„БатПел ” ЕООД, един брой, в заверено копие;

Допълнително споразумение 28.12.2015г. към Договор 
за учредяване на консорциум „Интранс - БатПел” от 
10.04.2013г., между „Инфратранс консулт” АД и 
„БатПел ” ЕООД, един брой, в заверено копие;

Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 26.04.201 Зг. от Столична община по
Договор за строителство № РД-55-533/24.09.2012г„ 
един брой, заверено копие;

Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 12.11.201 Зг. от Столична община по
Договор за строителство № РД-55-531/24.09.2012г„ 
един брой, заверено копие;
Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 13.08.2013г. от Столична община по
Договор за строителство № РД-55-250/16.04.2013г„ 
един брой, заверено копие;
Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 18.07.201 Зг. от Столична община по
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Договор за строителство № РД-55-250/16.04.2013г., 
един брой, заверено копие;

Констативен протокол за приемане на строеж от 
02.12.2015г. от Столична община по Договор за 
строителство № CO 15-РД55-574/16.09.2015г., един 
брой, заверено копие;
Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 10.06.2015г. от Столична община по 
Договор за строителство № СО-Р Д5 5-314/20.06.2014г„ 
един брой, заверено копие;

Констативен протокол за установяване годност на 
строеж от 21.09,2016г. от Столична община по 
Договор за СМР № СОА16-ДГ55-227/Ю.05.2016г., 
един брой, заверено копие;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) 
16.02.2018г. един брой в оригинал от „Инфратранс 
консулт” АД, ЕИК 131178781, подписан от 
изпълнителния директор Иван Печев Дечев;

- инж. Иван Печев Дечев, виеше образование, 
магистър по пътно и транспортно строителство, 
Диплома № 005685/1986г. изд. от ВНВУ „Васил 
Левски”, притежава 38 г. опит -  ръководител обект, 
инженерно пътно строителство;
Договор за управление с участника в обединението 
„Инфратранс консулт” АД от 12.11.2003г.

-арх. Владимир Асенов Чангулев, виеше 
образование, специалност архитектура, УАСГ, 
Диплома серия № 36111/2008г., притежава 10 г. опит,- 
/За изпълнение на проектирането/
Договор /граждански/ с участника в обединението 
„Инфратранс консулт” АД № 2 от 14.02.2018г.

-инж. Димитър Василев Маринков, виеше 
образование инженер -  магистър пътно строителство, 
Диплома серия НП № 003243/1972г„ ВИСИ, 
притежава 45 год. опит, удостоверение за завършен 
курс по осъществяване на контрол по качеството на 
изпълнение на строителството № 086 от 02.04.2017г„ 
удостоверение за координатор по БЗ по време на 
проектиране и строителство № 0077/17.03.2017г„ за 
изпълнение на проектирането;
Договор /трудов/ с участника в обединението 
„Инфратранс консулт” АД № 111/09.05.2012г. до 
момента;
-инж. Огнян Трифонов Васковски, виеше 
образование, минен инженер в маркшайдер, геодезия, 
магистър ВМГИ, Диплом серия В -  81 № 
007634/1982г. изд. от ВМГИ, притежава 36 г. опит- 
за изпълнение на строителството;
Договор /граждански/ с участника в обединението
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„Инфратранс консулт” АД № 3/14.02.2018г. до 
момента;

-инж. Георги Константинов Барзов, инженер ТК по 
част конструктивна, виеше образование, магистър, 
строителен инженер, хидротехническо строителство 
на водни пътища, диплома ЕВ № 217532/25.06.1985г. 
от Московски инженерно строителен институт, 
притежава 32 г. професионален опит;
Договор /трудов/ с участника в обединението за 
„Инфратранс консулт” АД № 04/27.03.2017г. до 
момента;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) 
16.02.201 Sr. един брой в оригинал от „ТЕМЕЛ 2” 
ООД, подписан от управителя Илия Огнянов Павлов;

- инж.Огнян Илиев Павлов, виеше образование 
ВИСИ, магистър пътно строителство, Диплома серия 
ОЯ № 012098/1976г. притежава 42 г. опит -  
ръководител обект, Съдружник в „ТЕМЕЛ 2” ООД. 
-инж. Кристина Огнянова Микренска - Чернева, 
виеше образование, магистър инженер геодезист, 
УАСГ, Диплома серия ВДФС -  97 -  УАСГ №> 
00437/1998г„ притежава 20 г. опит 
Договор /граждански/ с участника в обединението 
„ТЕМЕЛ 2” ООД № 1 от 12.02.2018г.

17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 16.02.2018г. един брой в оригинал 
от Консорциум „ИНФРАТРАНС ТЕМ ЕЛ 2” 
ДЗЗД, подписан от представляващия консорциума 
Иван Печев Дечев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
16.02.2018г. един брой в оригинал от Консорциум
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от 
представляващия консорциума Иван Печев Дечев; 
Срок за проектиране -  4 календарни дни;
Срок за изпълнение на СМР - 14 календарни дни;
Гаранционен срок за изпълнение на СМР 10 
години;
Ведно с календарен график за изпълнение на СМР и 
обяснителна записка към него, един брой в оригинал, 
подписан от представляващия консорциума Иван 
Печев Дечев;

19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19. Неприложимо

20. Ценово предложение (Образец №  16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20. Ценово предложение (Образец № 16) и
рекапитулация към него от 16.02.2018г. един брой в 
оригинал от Консорциум „ИНФРАТРАНС 
ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от представляващия 
консорциума Иван Печев Дечев;

Представени са количествено - стойностни сметки
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на хартиен носител и магнитен носител - 16.02.2018г. 
един брой в оригинал от Консорциум
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД, подписан от 
представляващия консорциума Иван Печев Дечев;

21.Изисквания относно годността 
(правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност:
Участникът трябва да е вписан в Централния 
регистър на Камарата на строителите за 
втора група, трета категория строежи или да 
е вписан в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата в която е 
установен за посочения обхват на дейности.

21.Удостоверение № II -  TV 000241 за строежи втора 
група транспортна инфраструктура и строежи от трета 
и четвърта категория, валидно до 30.09.2018г. за 
участника в обединението „Инфратранс консулт” АД 
изд. от КСБ - ЦПРС - един брой заверено копие;

22. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник в проектирането и 
строителството трябва да има валидна 
застраховка „Професионална отговорност" 
като лице, изпълняващо съответните 
дейности за строежи III категория. За 
доказване на участниците представят 
доказателства за наличие на застраховка 
„Професионална отговорност" за посочената 
категория;

22.1. Застрахователна полица за професионална 
отговорност на участниците в проектирането и 
строителството № 212217213000459/16.11.2017г. изд. 
на „Инфратранс консулт” АД от „ДЗИ -  общо 
застраховане” ЕАД, за срок до 21.11.2018г„ един брой, 
заверено копие;
22.2. Анекс № 2/05.01.201 Sr. към застрахователна 
полица за професионална отговорност на участниците 
в проектирането и строителството № 
212217213000459/16.11.2017г. изд. на „Инфратранс 
консулт” АД от „ДЗИ -  общо застраховане” ЕАД, за 
срок до 21.11.2018г„ един брой, заверено копие;

23. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник трябва да е реализирал: 
минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката, изчислен на база 
годишните обороти, за последните три 
приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или е започнал дейността си в 
размер на 85 000 лева, от който 85 000 лева в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
За доказване на изискването по т. 1. 
участниците представят копие от годишните 
финансови отчети (Г ФО) или техни 
съставни части, заверени с „Вярно с 
оригинала" и подпис на представляващия 
участника, и/или справка за оборота от 
услуги и/или банкови удостоверения. 
Представянето на ГФО или техни съставни 
части не се изисква, ако същите са 
публикувани в регистър с публичен достъп.

23.1.Справка за оборота на участника в обединението 
„Инфратранс консулт” АД за 2015г„ 2016г., и 2017г, 
от 16.02.2018г„ подписана от изпълнителния директор 
на „Инфратранс консулт” АД Иван Дечев, един брой 
заверено копие;
23.2.0ПР на „Инфратранс консулт” АД за 2015г., един 
брой заверено копие;
23.3.0ПР на „Инфратранс консулт” АД за 2016г„ един 
брой заверено копие;
23.4.0ПР на „Инфратранс консулт” АД за 2017г„ един 
брой заверено копие;
23.5.Справка за оборота на участника в обединението 
„ТЕМЕЛ 2” ООД за 2015г„ 2016г„ и 2017г. от 
14.02.2018г„ подписана от управителя Илия Павлов, 
един брой заверено копие;

24.Други документи 24.1. Карта за идентификация по БУЛСТАТ № 
1127359 изд. на 06.01.2004г. на „Инфратранс консулт” 
АД, един бр„ заверено копие;
24.2. Декларация за ангажираност, принадлежност и
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наличност от експертите от инж. Иван Печев Дечев, в 
качеството си на ръководител обект и инженер пътно 
строителство от 16.02.2018г. подписана от Иван 
Дечев, един бр., оригинал;
24.3. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от арх. Владимир Асенов 
Чангулев, в качеството си на архитект от 16.02.2018г. 
подписана от Владимир Чангулев, един бр., оригинал;
24.4. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от инж. Димитър Василев 
Маринков, в качеството си на инженер -  контрол по 
качеството, и координатор безопасен труд по време на 
проектиране и строителство от 16.02.2018г. подписана 
от Димитър Маринков, един бр., оригинал;
24.5. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от инж. Огнян Трифонов 
Васковски, в качеството си на инженер -  геодезист от 
16.02.2018г. подписана от Димитър Маринков, един 
бр., оригинал;
24.6. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от инж. Георги Константинов 
Барзов, в качеството си на ТК по част конструктивна 
от 16.02.2018г. подписана от Георги Барзов, един бр., 
оригинал;
24.7. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от инж. Огнян Илиев Павлов, 
в качеството си на ръководител проект, инжнер пътно 
строителство, от 16.02.2018г. подписана от Огнян 
Павлов, един бр., оригинал;
24.8. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от инж. Кристина Огнянова 
Микренска - Чернева, в качеството си на инженер — 
геодезист от 16.02.2018г. подписана от Кристина 
Чернева, един бр., оригинал;
24.9. Удостоверение за ППП за инж. Огнян Илиев 
Павлов per. № 00509, валидно за 2018г. изд. от КИИП, 
едино бр., заверено копие;
24.10. Удостоверение за ППП за инж. Кристина 
Огнянова Микренска - Чернева, per. № 10481, валидно 
за 2018г. изд. от КИИП, един бр., заверено копие;
24.11 .Удостоверение per. № 04275 от 01.01.2018г. 
валидно до 31.12.2018г. на арх. Владимир Чангулев за 
ППП изд. от КАБ, един бр. заверено копие;
24.12. Удостоверение за упражняване на технически 
контрол по част конструктивна на инвестиционните 
проекти изд. от КИИП на инж. Георги Барзов, валидно 
до 26.06.2019г., per. № 01288, един бр. заверено копие;
24.13. Удостоверение от КСБ № 00771/17.03.2017г. на 
инж. Димитър Василев Маринков, за завършен курс 
по координатор безопасност и здраве по време на 
проектирането и координатор по безопасност и здраве 
по време на строителството, валидно до 18.03.2018г. 
един бр. заверено копие;
24.14. Удостоверение изд от ЦПО „Александра” № 
086/02.04.2017г. на инж. Димитър Василев Маринков, 
за завършен курс за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за
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съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за 
безопасност, един бр., заверено копие;

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя,

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта -  Р СЛ18-ТД26-333/16.02.2018г. -  
15.22 часа -  Консорциум „ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД офертата отговаря на изискванията за 
лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и 
финансово състояние, технически и професионални способности.

ПЛ. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта -  РСЛ18- 

ТД26-333/16.02.2018г. -15.22 часа -  Консорциум „ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2” ДЗЗД.

III. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чя. 186 - чл, 195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен 
мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”, проведена на 19.02.2018г. 
от 14.00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № РСЛ18-ТД26-334/16.02.2018г. -  16.42 
часа -  „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н 
Владислав Варненчик, ул. „Ян Хунияди” № 3 1 ,  
ет. 3, офис 306;

I.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1)

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 15.02.2018г. един брой 
в оригинал, е печат и подпис от управителя Ангел 
Панайотов Панов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

- Извлечение от сайта на АВ -  Търговски регистър по
партидата на „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856
към 15.02.2018г. -  заверено копие, един брой;

4,Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и условията, 
посочени в указанията за участие (в случай, 
че пбепинеиието не е създадено за 
изпълнение на поръчката)

4. Неприложимо

5.Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен

5.Неприложимо

20



представител)
6. Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 
от ЗОП (Образец № 3)

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3, 4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

8.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
15.02,2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 15.02.2018г. един 
брой в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Ангел Панайотов Панов;

13.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13 .Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

14.1.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 
проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11 - А)

14.1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 
проектирането, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 3 (три) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11 - А) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал с печат и подпис 
от управителя Ангел Панайотов Панов, с посочен 
изпълнен един обект, отговарящ на изискванията на 
възложителя;
Удостоверение за добро изпълнение на „Панов” 
ЕООД, от фирма „ППМ” ООД, от 10.08.2016г., един 
брой, заверено копие;

14.2. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
на строителството, идентично и/ или

Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с
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сходно с предмета на обществената 
поръчка, изпълнено през последните 5 
(пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата (Образец №  11- Б)

предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № ц )  0т 
14.02.2018г. един брой в оригинал с печат и подпис 
от управителя Ангел Панайотов Панов, с посочен 
изпълнен един обект, отговарящ на изискванията на 
възложителя;

Референция от „ПътПерфект” АД от 30.09.2015г., един 
брой, заверено копие;

15.Доказателства за извършването на 
строителството, описано в списъка по чл. 
64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен от:
Удостоверение за добро изпълнение на „Панов” 
ЕООД, от фирма „ППМ” ООД, от 10.08.2016г„ един 
брой, заверено копие;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;

-инж.Иван Петров Абрашев, ръководител 
проект и проектант пътно строителство, виеше, 
магистър пътно строителство, Диплома № 
35736/2007г. изд. от УАСГ, ППП per. № 13985 
изд. от КИИП, Удостоверение за ПБЗ № 3184, 
притежава 10 год. професионален опит;
Договор /граждански/ № 34/15.10.2016г.
Ведно с Декларация за ангажираност от Иван 
Абрашев от 14.02.2018г. един брой в оригинал; 
-инж. Владимир Николаев Николов, проектант 
геодезист, виеше, магистър, инженер -  геодезист 
с Диплома per. № 31170/1998г. изд. от УАСГ, 
ППП per. № 08752 валиден за 2018г. изд. от 
КИИП, притежава 12 год. професионален опит, 
Договор /граждански/№ 29/10.10.2016г.
Ведно с Декларация за ангажираност от 
Владимир Николаев Николов от 14.02.2018г. един 
брой в оригинал;
-арх.Михаела Петрова Ш умналиева, архитект, 
виеше, Диплома № 512697 от 18.09.2006г. изд. от 
училище по архитектура в Нанси, Франция; 
архитект, ППП per. № 04990 КАБ, притежава 
професионален опит 11 год.
Договор /трудов/
Ведно с Декларация за ангажираност от Михаела 
Петрова Шумналиева от 14.02.2018г. един брой в 
оригинал;
-инж.Васил Дойчинов Ставрев, инженер 
ръководител обект пътно строителство, виеше 
образование, магистър, специално транспортно и 
пътно строителство, Диплома № А -  89 № 
0007492, per. № 26395 от 1991г. изд. от ВИАС,
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притежава 25 год. професионален опит;
Договор /граждански/ № 15/05.07.2014г., ведно с 
Декларация за ангажираност от Васил Дойчинов 
Ставрев от 14.02.2018г. един брой в оригинал; 
-инж.Г еорги Борисов Г енчев, инженер -  
геодезист, виеше образование, геодезия, 
фотограметрия и картография, ВВУ за Артилерия 
и противовъздушна отбрана „Панайот Волов” гр. 
Шумен, притежава 20 год. професионален опит, 
Договор /граждански/ № 17/05.07.2014г.
Ведно с Декларация за ангажираност от Георги 
Борисов Генчев от 14.02.2018г. един брой в 
оригинал;
-инж.Сергей Иванов Чичиков, строителен 
инженер, отговорник по качеството и отговорник 
по безопасност на труда, виеше образование, 
Диплома серия № 010353/2003г. УАСГ, 
специалност ПГС, Удостоверение за завършен 
курс: По контрол качеството на изпълнение на 
строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност, 
Удостоверение по ЗБУТ Ш 01033-13/24.04,2016г. 
изд. от Медик Консултант ООД, служба по 
трудова медицина, притежава 10 г. професинолен 
опит.
Договор /трудов/, ведно с Декларация за 
ангажираност от Сергей Иванов Чичиков от 
14.02.2018г. един брой в оригинал;

17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 15.02.2018г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя Ангел 
Панайотов Панов;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18. Техническо предложение (Образец № 14) от 
15.02.2018г. един брой в оригинал с печат и подпис 
от управителя Ангел Панайотов Панов;

Срок за проектиране -  4 календарни дни;
Срок за изпълнение на СМР -  14 календарни дни; 
Гаранционен срок за изпълнение на СМР 8 години;

Ведно с линеен график за изпълнение на СМР, ведно с 
предложение за изпълнение на поръчката от 
15.02.2018г., състоящо се от 59 стр. един брой в 
оригинал, подписани от представляващия 
консорциума Иван Печев Дечев;

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 15.02.2018г. един брой в оригинал с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов;
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20.Ценово предложение (Образец № 16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „ Excel” или еквивалентен 
количествено ~ стойностна сметка за 
съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
15.02.2018г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Ангел Панайотов Панов, 
ведно с количествена сметка към нея. 
-Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител (диск);

21.Изисквания относно годността 
(правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност:
Участникът трябва да е вписан в Централния 
регистър на Камарата на строителите за 
втора група, трета категория строежи или да 
е вписан в аналогичен регистър съгласно 
законодателството на държавата в която е 
установен за посочения обхват на дейности.

21. Удостоверение № III -  TV 004082 за трета 
група строежи, от енергийната инфраструктура и 
строежи от трета категория, валидно до 
30.09.2018г. изд. от КСБ - ЦПРС

Извършена е служебна справка от сайта на КСБ, 
ЦПРС и е установено, че участникът притежава 
Удостоверение Ш II - TV 003547 за II втора група: 
строежи от транспортната инфраструктура съгласно 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС, строежи от трета и 
четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от 
ПРВВЦПРС;

22. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник в проектирането и 
строителството трябва да има валидна 
застраховка „Професионална отговорност" 
като лице, изпълняващо съответните 
дейности за строежи III категория. За 
доказване на участниците представят 
доказателства за наличие на застраховка 
„Професионална отговорност" за посочената 
категория;

22. Застрахователен договор за професионална 
отговорност в проектирането и строителството Ш 
04100100002895 от 03.08.2017г. от ЗД 
„ЕВРОИНС” АД, валидна до 05.08.2018г., един 
брой, заверено копие;

23. Изисквания относно икономическо и 
финансово състояние:
Всеки участник трябва да е реализирал; 
минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката, изчислен на база 
годишните обороти, за последните три 
приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или е започнал дейността си в 
размер на 85 000 лева, от който 85 000 лева в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 
За доказване на изискването по т. 1. 
участниците представят копие от годишните 
финансови отчети (ГФО) или техни 
съставни части, заверени с „Вярно с 
оригинала" и подпис на представляващия 
участника, и/или справка за оборота от 
услуги и/или банкови удостоверения. 
Представянето на ГФО или техни съставни 
части не се изисква, ако същите са 
публикувани в регистър с публичен достъп.

23.1.Отчет за приходите и разходите за 2016г. 
един брой, заверено копие;
23.2. Счетоводен баланс за 2015г. един брой, 
заверено копие;
23.3. Отчет за приходите и разходите за 2015г. 
един брой, заверено копие;
23.4.0тчет на собствения капитал за 2015г. един 
брой, заверено копие;
23.5.Отчет на паричните потоци по прекия метод 
за 2015г„ един брой, заверено копие;
23.6. Справка за нетекущите /дълготрайни активи/ 
за 2015г„ един брой, заверено копие;
23.7. Счетоводен баланс за 2014г. един брой, 
заверено копие;
23.8.0тчет за приходите и разходите за 2014г. 
един брой, заверено копие;
23.9.Отчет на паричните потоци по прекия метод 
за 2014г„ един брой, заверено копие;
23ЛО.Отчет на собствения капитал за 2014г един 
брой, заверено копие;
23.11 .Справка за нетекущите /дълготрайни 
активи/ за 2014г., един брой, заверено копие;

24.Други документи
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При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ18-ТД26- 
334/16.02.2018г. -  16.42 часа -  „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

III. 1 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № РСЛ18- 
ТД26-334/16.02.2018г. -  16.42 часа -  „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията по установяване на 
съответствие с критериите за подбор на участниците в 17.00 часа на 22.02.2018 г. Комисията 
единодушно реши да продължи своята работа на закрито заседание на 01.03.2018 г. в 09.00 часа.

Заседание № 3
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-41/19.02.2018 г. на Кмета на район "Слатина",

проведено на 01.03.2018г.

На 01.03.2018 г. в 09.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване 
на ремонтни строително —  монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация 
на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина” и на 
основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
определените със Заповед Хе РСЛ18-РД09-41/19.02.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

Членове:
1,инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
3. арх. Анна Иванова -  началник на отдел „УТКР” в район „Слатина”;
4. инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина”;
4. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”;
5. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина” - резервен член
на мястото на Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”,
която е в платен отпуск от 01.03.2018г. до 09.03.2017г., съгласно Заповед № РСЛ18-РД15-
108/23.02.2018г. на Кмета на СО-район „Слатина”,

продължиха своята работа в закрито заседание и пристъпиха към оценяване на 
предложенията на участниците по показателите на методиката за оценка.

Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертата, подробно описана в обява Хе 
РСЛ18-ДИ05-41/01.02.2018г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както 
следва:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по методика за оценка 
на предложенията. С прилагането на Методика за комплексна оценка на офертите се цели да бъде 
избрана оферта, която в най - голяма степен отговаря на изискванията на Възложителя и предлага 
оптимално съотношение качество/цена.
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Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя сума на оценките по 
отделните показатели. Максималната обща оценка е 100 точки. Комисията извършва оценка на 
офертите по всеки от показателите както следва:

1. „Предлагана цена за проектиране" /П1/ Тежест:25
_ най-ниската цена 

XXX JLI)
съответната цена

2. „Предлагана цена за строително -  монтажни работи (СМР)“ - /П2/ Тежест:40
най — ниската цена __П2 = -----------------------2----- х  40
съответната цена

99Срок за проектиране“ - /ПЗ/ Тежест: 10

ПЗ
най -  кратък срок за проектиране 
съответен срок за проектиране

X 10

99Срок за СМР“ - /П4/ Тежест:25
_ наг{ ~ кратък срок за СМР 

съответен срок за СМР
X 25

Комплексна оценка КО 
КО = П1+П2+ПЗ+П4

1. Оценката по показателя „Предлагана цена за проектиране" се извършва като най- ниската 
предложена цена без включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цена без 
включен ДДС, предложена от съответния участник, които се оценява и резултатът се умножава 
по 25 точки.

2. Оценката по показателя „Предлагана цена за СМР” се извършва като най-ниската предложена 
цена без включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цена без включен 
ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 
точки.

3. Оценката по показателя „Срок за изпълнение на проектиране” се извършва като най- краткият 
срок за изпълнение на проектирането в календарни дни се разделя на предложения от 
съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 10 точки.

4. Оценката по показателя „Срок за изпълнение на СМР” се извършва като най-краткият срок за 
изпълнение на проектирането в календарни дни се разделя на предложения от съответния 
участник, който се оценява и резултатът се умножава по 25 точки.

Технически предложения, които са непълни и не съдържат изискуемите реквизити съгласно 
настоящата методика за оценка и техническата спецификация към документацията за участие в 
процедурата, или липсва съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията на 
Възложителя, или не са отчетени съществени фактори и ключови моменти, ще бъдат отстранени 
от участие.

Комисията се запозна със съдържанието на техническите и ценовите оферти на допуснатите 
участници, при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и пристъпи към 
оценка на офертите по методика за оценка, посочена в документацията за участие:
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1.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта с вх. № РСЛ18- ГД26-333/16.02.2018 г. 
Консорциум „ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2”;

УЧАСТНИК Оферта с вх. № РСЛ18 - ТД26- 
333/16.02.2018 г. Консорциум 
„ИНФРАТРАНС ТЕМЕЛ 2”;

„Предлагана цена за проектиране" /П1/ Тежест:25
най — ниската цена 111 л  25
сьотеетнат а цена

2 400.00 лева без ДДС

П 1 - 1000 X 25 = 10.42
2400

10.42 /десет цяло и четиридесет и две/ 
точки

„Предлагана цена за строително -  монтажни работи 
(СМР)“ - /П2/ Тежест:40

най — ниската ценаП2 = ---------------------- -----  X 40
съответната цена

57 231.24 лева без ДДС

57231 24
П 2 - X 40 ~ 40 

57231.24

40 /четиридесет/ точки
„Срок за проектиране“ - /ГО/ Тежест: 10

тт̂  най -  кратък срок за проектиране v  1Л 113 Л. 1U
съответен срок за проектиране

4 дни

п з - 4 X 10 = 10
4

10 /десет/ точки

„Срок за СМР“ - /П4/ Тежест:25
„ .  най ~~ кратък срок за СМР _ _1X4 = ............................+.......................... X 25

съответен срок за СМР

П4 -  14 X 25 = 25
14

Комплексна оценка КО 
КО = П1+П2+ГО+П4

КО = 10.42 + 40+10+25 = 85.42 /осемдесет и 
пет цяло и четиридесет и две/ точки

2.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта с вх. № РСЛ18-ТД26-
334/16.02.2018 г. „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856 •*

УЧАСТНИК Оферта с вх. № РСЛ18 - ТД26- 
334/16.02.2018г. „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 
103785856;

„Предлагана цена за проектиране" /П1/ Тежест: 2 5 1 000.00 лева

Ш  = 1000 X 2 5 -2 5
1Т1 _ най-ниската цена v  111 л  25

1000
съответната цена 25 /двадесет и пет/ точки

„Предлагана цена за строително -  монтажни работи 
(СМР)“ - /П2/ Тежест:40

79 800.00 лева
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най-нискат а цена „  .л 112 = ------- --------------- -----  X 40
съответната цена

Ш = 57231.24
79800.00

X 40 = 28.69

28.69 /двадесет и осем цяло и 
девет/ точкм

[естдесет и

„Срок за проектиране“ - /ПЗ/ Тежест: 10 4 дни

ГО -
__ най -  кратък срок за проектиране 

съответен срок за проектиране

X 10 = 10
X 10

Срок за СМР“ - /П4/ Тежест: 25

[4 - нс™" Щ>атьк срок за СМР ^  ^  
съответен срок за СМР

14 дни

ш - 14
14

X 25 = 25

Комплексна оценка КО 
КО -  Ш+Ш+ПЗ+П4

Ж0 = 25 + 28.69+10+25 = 88.69 /осемдесет и 
осем цяло н шестдесет и девет/ точки

След като взе предвид гореизложеното, комисията Извърши класиране на участниците 
поотделно за всяка от офертите от обществената поръчка, както следва:

На първо място: Оферта № РСШ18-ТД26-334/16.02.2018 г. -  16.42 часа -  „ПАНОВ” ЕООД, 
ЕИ К 103785856 с 88.69 /осемдесет и осем цяло ж шестдесет и девет/ точки

На второ място; Оферта вх. № РСЛ18-ТД26-333/16.02.2018 г. Консорциум „МНФРАТРАНС 
ТЕМЕЛ 2” с 85.42 /осемдесет и пет цяло и четиридесет ш две/ точки

Комисията приключи своята работа в 10.00 часа на 01.03.2018г.
Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр и е представен на Възложителя за 

утвърждаване на 01.03.2018 г.

Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ18 - РД09 - 41/19.02.2018 г. на Кмета на 
район "Слатина", както следва:

1 .инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатнна”: 2^ /j

2. арх. Анна Иванова -  началник на отдел „УТКР” в район „Слатина”̂  ^ ^ Q lA .^ O T n

3. ННЖ. Диана Тодорова * главен експерт в отдел „КСД4ИБЕ” в.район „Слатина”:
t

4. Ваяентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” в район „Слатина”: % /L ^

5. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”: £ А  ̂  сЛ  2?cm  33^А

6. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина” - резервен член
на мястото на Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел ,ДШО” в район „Слатина”, 
която е в платен отпуск от 01.03.2018г. до 09.03.2018г., съгласно Заповед № РСЛ18-РД15- 
108/23.02.2018г. на Кмета на СО р-н „Слатина” : J ?  ^
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