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УТВЪРЖДАВАМ:
Кмет на
СО - район „Сла 
Наталия Стоянова

П Р О Т О К О Л

Заседание Х« 1

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 09,08.2018г.

Днес, 09.08,2018г„ 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при 

район„Слатина”;
5. инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” 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- 
317/24.07.2018г. Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра 
на Агенцията по обществени поръчки под ID № 9078802 от 24.07.2018г.

В процедурно установения срок -  до 17.00 часа на 08.08.2018 г. в районната 
администрация са подадени общо 5 (пет) 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 фирмата -  участник и предмета на 
обществената поръчка, за която кандидатства. Офертите са постъпили в следната 
поредност:

http://so-slatina.org;_e-maii:_info@so-slatina.org


1. Оферта № 1-PC Л18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  „Престиж-Н.С.” 
ЕООД;

2. Оферта №2-РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018г. -  11.29часа -  „Николов
Кънстракшън” ЕООД;

3. Оферта №3-РСЛ18-ТД26-1537/08.08.2018г. -  14.12 часа -  „Бизнес Строй 
Консулт” ЕООД;

4. Оферта №4 - РСЛ18-ТД26~1538/08.08.2018г.-14.31 часа- ЕТ„Ремо -  Николай 
Тошев ”;

5. Оферта№5-РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. -  14.53 часа -  „Зелена Концепция” 
ЕООД;

На проведеното открито заседание на 09.08.2018 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. Господин Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в 
район ’’Слатина”- член на комисията откри заседанието и прочете на глас заповедта на 
Кмета на района, с която е определен състава на комисията. На публичното заседание 
присъстваха следните представители на участниците, а именно:

1. Г-жа Ренета Заркова, пълномощник на управителя на „Престиж-Н.С.” ЕООД, Надежда
Владова, с заверено пълномощно с рег.№ 3207 от 29.12.2016г. на Нотариус Марин
Цветков, per. № 626 на НК, заверено от помощник — нотариус Емилия Владова;

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 
ЗОП, 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-РСЛ18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  „Престиж-Н.С.” 
ЕООД;
Критерий 1 -  „Предлагана цена” -

№ Обект Сума без 
ДДС

Сума с 
ДДС

1 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
между блоково пространство на 
Ул."Проф.Г.Павлов" и ул."Калина Малина" .№1 
район Слатина- СО , гр.София.

18451,95 22142,34

2 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул.Проф.Ат.Иширков бл,146-147 /площадка за 
отдих/.

37676,65 45211,98

3 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Светлоструй" 
между бл.25 и бл.236.

18229,20 21875,04



4 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на у л." Хемус" зад 
бл.60.

18229,20 21875,04

5 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство зад бл.2 
/ул."Роглец" и "Корал"/.

18451,95 22142,34

6 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство между бл.23 и бл.24 
/ул."Мъдрен'7.

18451,95 22142,34

7 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" и ул."Каймакчалан".

21803,65 26164,38

8 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" зад бл.17-19 и 
ул."П.Митов".

18404,65 22085,58

Обща сума: 169699,20 203639,04

2. Оферта №2 - РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018Г, -  11.29часа -  „Николов 
Кънстракшън” ЕООД;
Критерий 1 -  „Предлагана цена” -

№ Обект Сума без 
ДДС

Сума с 
ДДС

1 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул,"Проф.Г.Павлов" и ул."Калина Малина" №1 
район Слатина- СО , гр.София.

18586,25 22291,50

2 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул.Проф.Ат.Иширков бл.146-147 /площадка за 
отдих/.

37644,75 45173,70

3 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Светлоструй" 
между бл.25 и бл.236.

18328,75 21994,50

4 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Хемус" зад 
бл.60.

18328,75 21994,50

5 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство зад бл.2 /ул."Роглец" 
и "Корал"/.

18576,25 22291,50



6 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство между бл.23 и бл.24 
/ул."Мъдрен"/.

18576,25 22291,50

7 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" и ул."Каймакчалан".

21883,40 26260,08

8 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
у л. "Ил. Драгостино в" зад бл.17-19 и 
ул."П.Митовп.

18484,40 22181,28

Обща сума: 170398,80 204478,56

3. Оферта №3 - РСЛ18-ТД26-1537/08.08.2018г. -  14.12 часа -  „Бизнес Строй 
Консулт” ЕООД;
Критерий 1 -  „Предлагана цена” -

№ Обект Сума без 
ДДС

Сума с 
ДДС

1 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул."Проф.Г.Павлов" и ул.пКалина Малина" №1 
район Слатина- СО , гр.София.

18545,51 22254,61

2 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул.Проф.Ат.Иширков бл.146-147 /площадка за 
отдих/.

35695,34 42834,41

3 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Светлоструй" 
между бл.25 и бл.236.

18414,33 22097,20

4 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Хемус" зад 
бл.60.

18414,33 22097,20

5 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство зад бл.2 /ул."Роглец" 
и "Корал"/.

18545,51 22254,61

6 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство между бл.23 и бл.24 
/ул."Мъдрен"/.

18545,51 22254,61

7 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" и ул."Каймакчалан".

21849,59 26219,51



8 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов'' зад бл.17-19 и 
ул."П.Митов".

18422,98 22107,57

Обща сума: 168433,10 198435,13

4. Оферта №4 - РСЛ18-ТД26-1538/08.08.2018г.-14.31 
Тошев
Критерий 1 — „Предлагана цена” -

часа- ЕТ„Ремо -  Николай

№ Обект Сума без 
ДДС

Сума с 
ДДС

1 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул."Проф.Г.Павлов" и ул."Калина Малина" №1 
район Слатина- СО , гр.София.

13855,46 16626,55

2 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул.Проф.Ат.Иширков бл.146-147 /площадка за 
отдих/.

25088,37 30106,04

3 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Светлоструй" 
между бл.25 и бл.236.

13954,46 16745,35

4 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Хемус" зад 
бл.60.

13954,46 16745,35

5 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство зад бл.2 
/ул."Роглец" и "Корал"/.

13855,46 16626,55

6 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство между бл.23 и бл.24 
/ул."Мъдрен"/.

13855,46 16626,55

7 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" и ул."Каймакчалан".

15890,72 19068,86

8 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов" зад бл.17-19 и 
ул."П.Митов".

13145,12 15774,14

Обща сума: 123599,51 148319,41



14.53 часа5. Оферта №5- РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. 
Концепция” ЕООД;
Критерий 1 -  „Предлагана цена” -

„Зелена

№ Обект Сума без 
ДДС

Сума с 
ДДС

1 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул."Проф.Г.Павлов" и ул."Калина Малина" №1 
район Слатина- СО , гр.София.

18745,27 22494,324

2 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на 
Ул.Проф.Ат.Иширков бл.146-147 /площадка за 
отдих/.

38069,21 45683,052

3 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Светлоструй" 
между бл.25 и бл.236.

18683,83 22420,596

4 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул."Хемус" зад 
бл,60.

18697,31 22436,772

5 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство зад бл.2 
/ул."Роглец" и "Корал"/.

18847,57 22617,084

6 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство между бл.23 и бл.24 
/ул. "Мъдрен"/.

18879,14 22654,968

7 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
междублоково пространство на ул. 
"Ил.Драгостинов" и ул."Каймакчалан".

22066,56 26479,872

8 Ремонт и възстановяване на детска площадка в 
между блоково пространство на 
ул."Ил.Драгостинов"зад бл.17-19 и ул."П.Митов".

18642,81 22371,372

Обща сума: 172631,70 207158,04

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14.30 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито 
заседание на 13.08.2018 г. в 10.00 часа.

Заседание № 2

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08,2018 г. на Кмета на район
"Слатина'', проведено на 13.08.2018г.

На 13.08.2018 г. в 10.00 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД 09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1 .инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”;
5. инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и констатира следното:

1Д. 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: Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” , проведено на 13.08.2018г. 
от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:____________________________________
УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 1 - РСЛ18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  

11.28 часа -  „Престиж-Н-С.” ЕООД, ЕИК 
200121819, със седалище и адрес на управление: 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.„Г.С.Раковски” № 9, ет. 1, 
представлявано от управителя Надежда Симеонова 
Владова;

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

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 06.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Надежда Владова;

2.11 релета вя ие на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
06.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3.Удостоверение за актуално състояние по партидата 
на дружеството с изх. № 20170620122925/20.06.2017г. 
изд. от Търговски регистър към Агенция по 
вписванията - един брой, заверено копие;

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 обединението 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 
представител)

5.Неприложимо

б.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 06.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Надежда Владова;



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 06.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Надежда Владова;

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, 
контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 5) от 06.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Надежда Владова;

9.Декларация по чл. 59, ал. 1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9. Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
06.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 06.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Надежда Владова;

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 06.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Надежда Владова;

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 06.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Надежда 
Владова;

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)

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 06.08.2018г. един брой в оригинал, подписан 
от управителя Надежда Владова;

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:
- Препоръка с изх. №08-00-939/27.09.2015г., издадена 
от Община Сливница на „Престиж Н.С.” ЕООД, във 
връзка със сключени договори в Коносорциум „Нова 
Градска Среда” за обновяване и реконструкция на 
градска паркова среда в гр. Сливница - заверено копие;
- Препоръка с изх.№55-00-47/10.08.2016г., издадена от 
Община Сливница на „Престиж Н.С.” ЕООД във 
връзка със сключен договор за изграждане на 
Антракционен отдих и развлечение в с.Братушково - 
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 06.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Надежда Владова;
- Ръководител дейности -  инж. .Пламен Гергов, 
завършено виеше образование специалност 
„Хидромелиоративно строителство”, диплома серия 
АЯ, №009469/, с рег.18864 от 1981г,, издадена от 
ВИАС, притежава 25 г. професионален опит, на 
трудов договор №007/01.10.2013г. в дружеството;
- Технически ръководител, отговарящ за контрола по 
качеството -  инж.Марияна Добрева, завършено виеше 
образование специалност „Транспортно строителство- 
пътно строителство”, диплома №009501, серия АЯ , 
рег.№19148, издадена от ВИАС, Удостоверение 
№1670/16.05.2018г. за завършено обучение по 
„Контрол върху качеството на изплънение на 
строителството за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществени 
изисквания за безопастност”, издадено от Център за 
професионално обучение „Европартнер” ЕООД, 
притежава 36 г. професионален опит, на трудов 
договор №007/16.05,2018г в дружеството;
- Координатор по ЗБУТ -  Пламен Обретенов, 
удостоверение№ 1419/13.09.2017г.,издадено от Център 
за професионално обучение „Европартнер” ЕООД, 
притежава 14 г. професионален опит, на трудов 
договор №002/13.09.2017г в дружеството;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 06.08.2018 г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Надежда Владова;

18.Техническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
06.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15) 
от 06.08.2018г. - един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
06.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;
Представени са количествено-стойностни сметки на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Престиж-Н-С.” ЕООД - един брой, 5 стр., заверено 
копие;
21.1 .Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 
„Престиж-Н-С.” ЕООД - един брой, 4 стр., заверено 
копие;
22. Отчет за приходите и разходите за 2016г, на 
„Престиж-Н-С.” ЕООД - един брой, 5 стр., заверено 
копие;
22.1 .Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 
„Престиж-Н-С,” ЕООД - един брой, 4 стр., заверено 
копие;



23. Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Престиж-Н-С.” ЕООД - един брой, 5 стр., заверено 
копие;
23.1 .Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на
„Престиж-Н-С.” ЕООД - един брой, 4 стр., заверено 
копие;
24. Декларация за ангажираност от инж. .Пламен 
Гергов -  ръководител дейности от 06.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписана от инж. .Пламен Гергов ;
25. Декларация за ангажираност от инж,Марияна 
Добрева -  технически ръководител и контрол по 
качеството от 06.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписана от Марияна Добрева;
26. Декларация за ангажираност от инж. Пламен 
Обретенов -  координатор по ЗБУТ от 06.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписана от Пламен 
Обретенов;
27. Удостоверение № I-TV 013255, издадено от ЦПРС 
на КСБ на „Престиж Н.С,” ЕООД, за първа група 
строежи и строежи от трета до пета категория -  един 
брой, заверено копие;
28. Талон № I-TV05, издаден от ЦПРС на КСБ към 
Удостоверение № I-TV 013255-заверено копие;
28.1. Талон № IV-TV 05, издаден от ЦПРС на КСБ и 
Талон MV-TV 05, издаден от ЦПРС на КСБ -  заверени 
копия;
29. Сертификат на система за управление БДС EN 
ISO 9001:2015, № BAS QMS V 1286-1, валиден до 
06.02.2020г.-заверено копие;
30. Сертификат на система за управление БДС EN 
ISO 14001:2015, № BAS EMS V 1287-1 валиден до 
06.02.2020г.-заверено копие;
31 .Застрахователна полица №18 400 1317
0000638571, издадена от ЗАД ” Армеец” АД на 
„Престиж-Н-С.” ЕООД, за сключена застраховка 
„Професионална отговорност на участника в 
проектирането и строителството”, валидна до 
28.03,2019г. -  заверено копие;

При разглеждане документите за участие в обществената поръчка на участника, 
членовете на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, 
посочени и описани в таблицата, констатираха, че участникът е приложил към офертата 
всички необходими документи, посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 1 - РСЛ18-ТД26- 
1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  „Престиж-Н-С.” ЕООД, ЕИК 200121819 офертата 
отговаря на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на 
професионална дейност, технически и професионални способности и на икономическо и 
финансово състояние, съгласно документацията на Възложителя.

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

№ 1 - РСЛ18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  „Престиж-Н-С.” ЕООД.



С извършването на тези действия на 13.08*2018г. в 11:00часа, приключи закритото 
заседанието на комисията* Комисията единодушно реши да продължи своята работа в 
закрито заседание на 20.08.2018 г. в 10.00 часа*

Заседание № 3

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 20.08.2018г.

На 20.08.2018 г. в 10,00 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД09-271/09*08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Я кимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”;
5. инж. Димитър Бузяков -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район„Слатина”~ 

резервен член на мястото на инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел
„КС, ИИБЕ” в район „Слатина”, която е в платен отпуск от 20.08.2018г. до 
31.08.2018г„ съгласно Заповед №РСЛ18-РД15-597/08.08.2017г. на Кмета на СО- 
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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и констатира следното:

1.2. 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина”, проведено на 20.08.2018г. 
от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 2 - РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018г. -  
11.29 часа -  „Николов Кънстракшън” ЕООД, 
ЕИК 202745799, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Възраждане”, 
ул. „Лавеле” № 8, ет. 4, ап. 6, представлявано от 
управителя Николай Николов;

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

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Николай Николов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Николай Николов;



З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3. Удостоверение за актуално състояние по партидата 
на дружеството с изх. № 20170615101447/15.06.2017г. 
изд. от Търговски регистър към Агенция по 
вписванията -  един брой, заверено копие;

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 обединението 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 
представител)

5. Неприложимо

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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Николай Николов;

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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Николай Николов;

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, 
контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 5) от 07.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Николай 
Николов;

9.Декларация по чл. 59, ал. 1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Николай Николов;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Николай Николов;

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 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Николай Николов;

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 № Ю) от 07.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Николай 
Николов;

14,Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка,

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,



изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на офертата 
(Образец № 11)

считано от датата на подаване на офертата (Образец 
№ 11) от 07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан 
от управителя Николай Николов;

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 № 4 от И.03.2016г. изд. на ДЗЗД „ЕНЦО 
БИЛДИНГ” от община Сливница по Договор за 
изграждане на екопътека „Войнишка памет” в 
землището на с. Алдомировци и с. Братушково, общ. 
Сливница -  извлечение, с изх. № 107 от 23.05.2014 г., 
сключен между Община Сливница и ДЗЗД „ЕНЦО 
БИЛДИНГ” -  с членове на дружеството: „Николов 
Кънстракшън” ЕООД и „Бедитон” ЕООД, - заверено 
копие;
-Договор № 043/13.06.2014г„ за строеж 
„Реконструкция на 8 бр. детски площадки в двора на 
32 ОДЗ, находящо се в р-н Люлин”, сключен със СО 
р-н Люлин — един брой, заверено копие;
- Констативен акт образец № 15 от 17.09.2014г. за 
строеж „Реконструкция на 8 бр. детски площадки в 
двора на 32 ОДЗ, находящо се в р-н Люлин” към 
Договор №043/13.06.2014г„ за строеж „Реконструкция 
на 8 бр. детски площадки в двора на 32 ОДЗ, 
находящо се в р-н Люлин”, сключен със СО р-н 
Люлин -  един брой, заверено копие;
- Референция с изх. № АБ-08-18-12/4/ 24.02.2014г. 
изд.от СО р-н Овча купел, за реновиране, 
реконструкция и обновяване на детски площадки и 
съоръжения за игра, намиращи се на територията на 
СО р-н Овча купел -  един брой, заверено копие; 
-Референция с изх. № ЕК7000-4/25.02.2014г. за 
проектиране и изграждане на 2 бр. съществуващи 
детски площадки в СО р-н Илинден, изд. от СО р-н 
Илинден -  един брой, заверено копие;
-Референция с изх. № ЕК7000-5/25.02.2014г. за 
проектиране и изграждане на 2 бр. съществуващи 
детски площадки в СО р-н Илинден, изд. от СО р-н 
Илинден -  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)

1б.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 
ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 
(Образец № 12) от 07.08.2018 г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Николай Николов;
- Ръководител дейности -  Евгени Симеонов, 
завършено виеше образование спец. ПГС, ВИАС, 
притежава 31 г. професионален опит, на трудов 
договор №005/12.05.2014г. в дружеството;
- Технически ръководител, отговарящ за контрола по 
качеството -  Веселин Пашовски, завършено виеше 
образование спец. ПГС, ВИАС, притежава 33 г. 
професионален опит, на трудов договор 
№003/18.09.2017г. в дружеството;
- Координатор по ЗБУТ -  инж. Пламен Христов 
удостоверение№1420/13.09.2017г.,издадено от Център 
за професионално обучение „Европартнер” ЕООД, 
притежава 18 г. професионален опит, на трудов 
договор №004/12.11.201 Зг. в дружеството;



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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 07.08.2018 г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Николай Николов;

18.Техническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Николай Николов;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15) 
от 07.08.2018г. - един брой в оригинал, подписан от 
управителя Николай Николов;

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
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Николай Николов;
Представени са количествено-стойностни сметки на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Николов Кънстракшън” ЕООД - един брой, 5 стр., 
заверено копие;
21.1. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „Николов 
Кънстракшън” ЕООД - един брой, 4 стр., заверено 
копие;
22.0тчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„Николов Кънстракшън” ЕООД - един брой, 2 стр., 
заверено копие;
22.1 .Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „Николов 
Кънстракшън” ЕООД - един брой, 3 стр., заверено 
копие;
23.Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Николов Кънстракшън” ЕООД - един брой, 2 стр., 
заверено копие;
23.1. Счетоводен баланс към 31,12.2017г. на „Николов 
Кънстракшън” ЕООД - един брой, 2 стр., заверено 
копие;
24. Декларация за ангажираност от инж. Евгени 
Симеонов -  ръководител дейности от 07.08.2018г, 
един брой в оригинал, подписана от Евгени Симеонов;
25. Декларация за ангажираност от инж. Веселин 
Пашовски -  технически ръководител и контрол по 
качеството от 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписана от Веселен Пашовски;
26. Декларация за ангажираност от инж. Пламен 
Христов -  координатор по ЗБУТ от 07.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписана от Пламен Христов ;
27. Удостоверение № I-TV 014097, издадено от ЦПРС 
на КСБ на „Николов Кънстракшън” ЕООД, за първа 
група строежи и строежи от трета до пета категория -  
един брой, заверено копие;
28. Талон № TV04,издаден от ЦПРС на КСБ към 
Удостоверение № I-TV 014097 - заверено копие;
28.1. Талон № I-TV 04, издаден от ЦПРС на КСБ, и 
Талон № II-TV 04, издаден от ЦПРС на КСБ, Талон № 
II1-TV 04, издаден от ЦПРС на КСБ, Талон № IV-TV 
04, издаден от ЦПРС на КСБ и Талон № V-TV 04, 
издаден от ЦПРС на КСБ -  заверени копия;
29. Сертификат на система за управление БДС EN 
ISO 9001:2015, №> BAS QMS V 1289-1, валиден до 
26.01.2020г.-заверено копие;



ЗО.Сертификат на система за управление БДС EN 
ISO 14001:2015, № BAS EMS V 1290-1 валиден до 
26,01.2020г.-заверено копие;
31 .Застрахователна полица № 18 400 1317
0000638844, издадена от ЗАД ’’Армеец” АД на 
„Николов Кънстракшън” ЕООД, за сключена 
застраховка „Професионална отговорност на 
участника в проектирането и строителството”, 
валидна до 31.07.2019г. -  заверено копие;

При разглеждане документите за участие в обществената поръчка на участника, 
членовете на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, 
посочени и описани в таблицата, констатираха, че участникът е приложил към офертата 
всички необходими документи, посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 2 - РСЛ18-ТД26- 
1531/08.08.2018г. -  11.29 часа -  „Николов Кънстракшън” ЕООД, ЕИК 202745799,
офертата отговаря на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване 
на професионална дейност, технически и професионални способности и на икономическо 
и финансово състояние, съгласно документацията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта 
№ 2 - РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018г. -  11.29 часа -  „Николов Кънстракшън” ЕООД.

С извършването на тези действия на 20.08.2018г. в 11:00часа, приключи закритото 
заседанието на комисията. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в 
закрито заседание на 11.09.2018 г. в 10.00 часа.

Заседание № 4

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 11.09.2018г.

На 11.09.2018 г. в 10.00 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова — главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”;
5. инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и констатира следното:

1.3. 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина”, проведено на 11.09.2018г. 
от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина” :

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта №3 - РСЛ18-ТД26~1537/08.08.2018г. -  
14.12 часа -  „Бизнес Строй Консулт” ЕООД, 
ЕИК 203107041, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, п.к.1233, р-н „Сердика”, 
ж.к.„Банишора”, бул.”Христо Ботев”, №151, 
представлявано от управителя Григор Колев;

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

ГСписък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 08.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Григор Колев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец № 2) от 
08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Григор Колев;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3.Извадка от Търговски регистър по партидата на 
дружеството „Бизнес Строй Консулт” ЕООД,
ЕИК 203107041 - заверено копие;

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 обединението 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 
представител)

5.Неприложимо

б.Декларация за липса на обстоятелствата по 
чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец JV« 3)

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 08.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от собственика на 
дружеството Алия Шарипова;
6.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 08.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Григор Колев;

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 08.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от собственика на 
дружеството Алия Шарипова;
7Д .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 08.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Григор Колев;



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, 
контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (Образец Ш 5) от 08.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от собственика на дружеството 
Алия Шарипова;
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, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 5) от 08.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Григор Колев;

9.Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) ) от 
08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
собственика на дружеството Алия Шарипова; 
9.1.Декларация по чл. 59, ал.1,т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) ) от 
08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Григор Колев;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 08.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя 
Григор Колев;

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)

П.Декларация по чл. 47, ал, 3 от ЗОП за спазване на 
специалните условия за изпълнение на поръчката 
(Образец № 9) от 08.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от собственика на дружеството Алия 
Шарипова;
12.1. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 
специалните условия за изпълнение на поръчката 
(Образец № 9) от 08.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Григор Колев;

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 08.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Григор 
Колев;

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)

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 08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан 
от управителя Григор Колев;

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, с посочване на 
датите, обектите и стойностите, а именно:



-Удостоворение за добро изпълнение с №РД-2б 00-209 
от 01.12.2014г., изд. от СО -район”Сердика” -  един 
брой, заверено копие;
-Удостоворение за добро изпълнение с №РД-26 00-227 
от 11.12.2015г., изд. от СО -район”Сердика” -  един 
брой, заверено копие;
-Удостоворение за добро изпълнение с №РД-26 00-225 
от 13.12.2014г., изд. от СО -район”Сердика” -  един 
брой, заверено копие;
-Удостоворение за добро изпълнение с №РСР16-ТД~ 
805 от 08.06.2016г., изд. от СО -район”Сердика” -  
един брой, заверено копие;
Удостоворение за добро изпълнение с №РСР18-ТД26- 
770~[1] от 03.07.2018г. изд. от СО -район”Сердика” -  
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 08.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Григор Колев;
- Инж. Милен Славилов, ръководител на дейностите, 
виеше образование, със специалност „Строителство 
на сгради и съоръжения”, диплома № 024322/2007г., 
издадена от УАСГ, 6 години професионален опит, 
няма предствени доказателства, че е собствен 
персонал и ще работи в дружеството ;
- Евгений Паничерски, отговорник на контрол по 
качеството, удостоверение №02442/23.03.2018г., няма 
предствени доказателства, че е собствен персонал и 
ще работи в дружеството;

Григор Колев, координатор по ЗБУТ, 
удостоверение №02416/23.03.2018г., 2 години опит, 
управител на дружеството;
- Технически ръководител на обекта, липсва не е 
посочен експерт, който да отговаря на условията на 
чл!63а, ал.4 от ЗУТ;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 08.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Григор Колев;

18.Техническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Григор Колев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15) 
от 08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Григор Колев;

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 
08.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Григор Колев;
Представени са количествени-стойностнн сметки на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21. Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Бизнес Строй Консулт” ЕООД - един брой, 6 стр., 
заверено копие;
21.1.Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на „Бизнес 
Строй Консулт” ЕООД - един брой, 4 стр., заверено 
копие;



21.2. Отчет за собствения капитал за 2017г. на „Бизнес 
Строй Консулт” ЕООД - един брой, 1стр„ заверено 
копие;
21.3.Отчет за паричните по прекия метод за 2017г, на 
„Бизнес Строй Консулт” ЕООД - един брой, 1стр„ 
заверено копие;
22. Диплома № 35581/2007г. за завършено виеше 
образование, по специалност „Строителство на сгради 
и съоръжения”, издадена от УАСГ състояща се от 2 
страници на Милен Славилов - заварено копие;
23. Удостоверение №02442/23.03.2018г„ издадено от 
КСБ, валидно до 24.03.2019г., завършен курс на 
обучение за отговорник по качеството Григор Колев -  
заверено копие;
24. Удостоверение с изх. № I -  TV 014 784 за първа 
група строежи от високо строителстово и строежи от 
трета до пета категория, на „Бизнес Строй Консулт” 
ЕООД, издадено от ЦПРС на КСБ -  един брой 
заверено копие;
25. Диплома №11337 с рег.201832 от 24.10.2012г. за 
завършено виеше образование „туризъм” от 
Международното Виеше Бизнес Училище в 
гр.Ботевгарад, състояща се от 4 страници, ведно с 
приложениеята към нея на Евгений Паничерски - 
заверено копне;
26. Декларация по т.6.4 от документацията от 
08.08.2018г., подписана от управителя Григор 
Колев;
27. Сертификат за съответствие №07-НУРВСПСРБ-
09.63 от 05.06.2017Г., издадено от Научно 
Изследователски Строителен Институт /НИСИ/, ведно 
с приложени изпитания на бетона, сътоящо се от 3 
страници -заверени копия;________________________

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 в приложения списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, представляващ Образец 12 от 
документацията, липсва експерт, който да отговаря на условията на чл163а, ал.4 от ЗУТ, 
за да изпълнява длъжноста Технически ръководител на обекта. Липсват декларации за 
ангажираност, принадлежност и наличност на всички останалите експерти посочени в 
приложения списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, представляващ Образец 12 от 
документацията. Представената оферта не отговарят на изискванията на възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта №3 - РСЛ18-ТД26- 
1537/08.08.2018г. -  14.12 часа -  „Бизнес Строй Консулт” ЕООД, ЕИК 203107041,
офертата не отговаря на изискванията за технически и професионални способности, 
съгласно документацията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение 
Оферта №3 - РСЛ18-ТД2б-1537/08.08.2018г. -  14.12 часа -  „Бизнес Строй Консулт” 
ЕООД.



С извършването на тези действия на 11.09.2018г. в 11:00часа, приключи закритото 
заседанието на комисията. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в 
закрито заседание на 21.09.2018 г. в 10.00 часа.

Заседание № 5

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 21.09.2018г.

На 21.09.2018 г. в 10.00 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. инж. Димитър Бузяков -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район„Слатина”-

резервен член на мястото на ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел
„ОКСДС” при район„Слатина”, която отсъства през периода от 17.09.2018г. до
21.09.2018г„ поради заболяване, съгласно болничен лист №Е20180006436 от
17.09.2018г.;

З.инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и констатира следното:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта №4 - РСЛ18~ТД26-1538/08.О8.2О18г.- 
14.31 часа - ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ”, ЕИК 
106017566, със седалище и адрес на управление: 
гр. Оряхово, п.к.3300, ул.”6-ти Септември”, бл.6, 
вх.Б, ап.16, представлявано от физическото лице - 
търговец Николай Тошев;

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

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от физическото лице - търговец Николай 
Тошев;

2. Представя не на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец №2) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
физическото лице - търговец Николай Тошев ;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3.Удостоверение за актуално състояние по партидата 
на дружеството с изх. № 20171222144619/22.12.2017г. 
изд. от Търговски регистър към Агенция по 
вписванията -  един брой, заверено копие;
3.1. Извадка от Търговски регистър по партидата на 
ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ”, ЕИК 106017566 - 
заверено копие;



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 обединението 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 
представител)

5.Неприложимо

б.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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от физическото 
лице - търговец Николай Тошев ;

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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от физическото 
лице - търговец Николай Тошев ;

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, 
контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 5) от 07.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от физическото лице - 
търговец Николай Тошев;

9.Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9. Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
физическото лице - търговец Николай Тошев;

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

Ю.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от физическото 
лице - търговец Николай Тошев;

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)

Ю.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 
специалните условия за изпълнение на поръчката 
(Образец № 9) от 07.08.2018г, един брой в оригинал, 
подписан от физическото лице - търговец Николай 
Тошев;

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

Ю.Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор (Образец № 10) от 07.08,2018г. 
един брой в оригинал, подписан от физическото 
лице - търговец Николай Тошев;

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 № Ц)

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 07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан 
от физическото лице - търговец Николай Тошев; i



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

1.5.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Удостоверения за добро изпълнение, с посочване на 
датите, обектите и стойностите, а именно: 
-Удостоворение за добро изпълнение с нзх.Х»024 от 
21.10.2015г., изд. от "Маунтън” ЕООД на ЕТ„Ремо -  
Николай Тошев ” -  един брой, заверено копие; 
-Удостоворение за добро изпълнение с изх.№022 от 
08.07.2016г., изд. от "Виктория Софт” ЕООД на 
ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ” -  един брой, заверено 
копие;
-Удостоворение за добро изпълнение с изх.№869 от 
20.07.2018г., изд, от БКС”Кремиковци-98” ООД на 
ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ” -  един брой, заверено 
копие;

16.Спиеък 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 07,08.2018г. един брой в 
оригинал, подписан от физическото лице - търговец 
Николай Тошев;
- Стилиян Йорданов, виеше образование, магистър 
специалност „Промишлено и гражданско 
строителство ”, диплома Х°047432/2000г., издадена от 
УАСГ, 18 години професионален опит, граждански 
договор от 10.05.2018г.- не е посочено в списъка по 
чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, както и в 
представената декларация за ангажираност, каква 
експертна длъжност ще изпълнява;
- Сава Монов, средно специално образование, 
строителен техникум, диплома №71/20.04.1995г., 
издадена от Техникума по строителство в гр.Враца, 23 
години професионален опит, трудов договор от 
18.06.2018г. - не е посочено в списъка по чл. 64, ал. 1, 
т. 6 от ЗОП на персонала, както и в представената 
декларация за ангажираност, каква експертна 
длъжност ще изпълнява;
- Пламен Тошев, средно специално образование, 
диплома 3 №015311 - издадена от СПТУ „Петруш 
Петрушев” удостоверение Хе1669 от 14.05.2018г., изд. 
от Център за професионално обучение „Европартнер” 
ЕООД, за проведено обучение за кординатор за 
безопастност и здраве, 7 години професионален опит, 
трудов договор от 22.12.2017г. - не е посочено в 
списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 
както и в представената декларация за ангажираност, 
каква експертна длъжност ще изпълнява;

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

17,Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец X» 13) от 07.08.2018г. един брой в 
оригинал, подписан от физическото лице - търговец 
Николай Тошев;

18/Гехническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец Х«14) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
физическото лице - търговец Николай Тошев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец X» 15) 
от 07.08,2018г. един брой в оригинал, подписан от 
физическото лице - търговец Николай Тошев;



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 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
физическото лице - търговец Николай Тошев; 
Представени са количествени-стойностни сметки на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 1 стр., 
заверено копие;
21.1. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 2 стр., 
заверено копие;
22. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 1 стр., 
заверено копие;
22.1 .Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 2 стр., 
заверено копие;
23.Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 1 стр., 
заверено копие;
23.1. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на 
ЕТ„Ремо-Николай Тошев” - един брой, 2 стр., 
заверено копие;
24. Декларация за ангажираност от Стилиян Йорданов 
от 07.08.2018г. един брой в оригинал, подписана от 
Стилиян Йорданов;
25. Декларация за ангажираност от Сава Монов от 
07.08,2018г. един брой в оригинал, подписана от Сава 
Монов;
26. Декларация за ангажираност от Пламен Тошев от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписана от 
Пламен Тошев;

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 в приложения списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, представляващ Образец 12 от 
документацията, както и в декларации за ангажираност, принадлежност и наличност на 
всички експерти не е декларирано кой от тримата експерти каква длъжност ще извършва 
при изпълнението на поръчката. Не са представени доказателства от участника за наличие 
на минимален специфичен оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката. 
Представената оферта не отговарят на изискванията на възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта №4 - РСЛ18-ТД26- 
1538/08.08.2018г.-14.31 часа- ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ”,ЕИК 106017566, офертата не 
отговаря на изискванията за технически и професионални способности и за икономическо 
и финансово състояние, съгласно документацията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение 
Оферта №4 - РСЛ18-ТД26-1538/08.08.2018г,-14.31 часа- ЕТ„Ремо -  Николай Тошев ”.



С извършването на тези действия на 21.09.2018г. в 11:00часа, приключи закритото 
заседанието на комисията. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в 
закрито заседание на 03.10.2018 г. в 10.00 часа.

Заседание № 6

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 03.10.2018г.

На 03.10.2018 г. в 10.00 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със 
Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”;
5. инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и констатира следното:

1.5. 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина”, проведено на 03.10.2018г. 
от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта №5 - РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. -  
14.53 часа -  „Зелена Концепция” ЕООД, ЕИК 
175066246, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, п.к. 1606, р-н „Красно село”, ул. „Предел” № 7, 
ет. 4, ап. 13, представлявано от управителя Мария 
Михайлова;

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

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Мария Михайлова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец №2) от 
26.07.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Мария Михайлова;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3. Удостоверение за актуално състояние по партидата 
на дружеството с изх. № 20180725131754/25.07.2018г. 
изд. от Търговски регистър към Агенция по 
вписванията -  един брой в оригинал;



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 обединението 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 
представител)

5.Неприложимо

б.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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя Мария 
Михайлова;
6.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от служителя на 
дружеството Михаил Димиев;
6.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от служителя на 
дружеството Мария Войнова;
6.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от служителя на 
дружеството Николай Аврамов;

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 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя Мария 
Михайлова;

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, 
контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (Образец Хе 5) от 07.08.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Мария 
Михайлова;

9.Декларация по чл. 59, ал. 1, т.З от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец JV« 6)

9.Декларация по чл. 59, ал.1, т.З от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец №6) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Мария Михайлова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец Хе 7) от 07.08.2018г. 
един брой в оригинал, подписан от управителя Мария 
Михайлова;



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 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Мария Михайлова;

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 07.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Мария 
Михайлова;

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)

М.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 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Мария Михайлова;

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, с посочване на 
датите, обектите и стойностите, а именно:
-Референция изх. № 504/07.07.2016г. изд. от Община 
Чавдар, един брой, заверено копие;
- Договор за възлагане на обществена поръчка с изх. 
КаРСЛ 17-ДГ55-3 5/11.09.2017г. за изграждане и 
извършване на ремонт и възстановяване 6 /шест/ 
броя на детски площадки, сключен със СО р-н 
„Слатина” -  един брой, заверено копие;
- Договор за възлагане на обществена поръчка с изх. 
№ РСЛ18 -  ДГ55 -  9/30.04.2018г. за извършване на 
строително-монтажни работи, свързани с ремонт на 
детски съоръжения и паркова мебел по детски 
площадки, сключен със СО р-н „Слатина” -  един 
брой, заверено копие;
-Договор за възлагане на обществена поръчка с изх. 

№ РСЛ17 -  ДГ55 -  36/31.10.2017г. за разполагане на 
на площадка за свободно разхождане на домашни 
любимци, сключен със СО р-н „Слатина” -  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 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Мария Михайлова;
- Мария Михайлова, координатор по ЗБУТ, виеше 
образование, магистър, специалност „ланшафтен- 
архитект”, завършила с диплома № ЛТУ-98-040668 от 
1998г„ издадена от Лесотечнически университет -



София, удостоверение с per. №3691/25.07.2018г. 
за проведено обучение по осигуряване на 
здравословни и безопастни условия на труд издадено 
от ЦПО към СТС „Инженеринг” ООД, удостоверение 
за проведено обучение за координатор по БЗР в 
строителството с per. № У — 838 ~486/26.05.2017г. изд. 
от ЦПО към СТС „Инженеринг” ООД, притежава 17 
години професионален опит, управител на 
дружеството;
-Михаил Димиев, ръководител дейности, виеше 
образование, магистър - ланшафтен архитек, завършил 
с диплома № ЛТУ-99-040650 от 1999г., притежава 11 
год. професионален опит, граждански договор с 
дружеството участник;
-Николай Аврамов, технически ръководител и контрол 
по качеството, средно специално образование 
„Строителдтов и архитектура”, диплома серия А- 
89№003477 от 07.07.1989г., издадена от Строителен 
техникум „Христо Ботев” в гр.София, притежава 10 
год. професионален опит, граждански договор с 
дружеството участник;
- Мария Войнова, ръководител на дейности виеше 
образование, магистър, специалност” Строителство 
на сгради и съоръжения”, строителен инженер 
конструктор, завършила с диплома № ВСУ№2565- 
София., притежава 10 год. професионален опит, 
граждански договор с дружестовото участник;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 07.08.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Мария Михайлова;

18.Техническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Мария Михайлова;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 15) 
от 07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Мария Михайлова;

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 
07.08.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Мария Михайлова;
Представени са количествено-стойностни сметки на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 1 стр. 
заверено копие;
21.1. Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 6 стр. 
заверено копие
21.2. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на „Зелена 
Концепция” ЕООД - един брой, 1 стр. заверено 
копие;
22. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 1 стр. 
заверено копие;
22Д.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;



22.2. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „Зелена 
Концепция” ЕООД - един брой, 1 стр. заверено 
копие;
23.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 2 стр. 
заверено копие;
23.1,Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Зелена Концепция” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
23.2. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „Зелена 
Концепция” ЕООД - един брой, 2 стр. заверено 
копие;
24. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 
на „Зелена Концепция” ЕООД за 2017г. -  един 
брой, 11 стр., заверено копие;
25. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 
на „Зелена Концепция” ЕООД за 2016г. -  един 
брой, 11 стр„ заверено копие;
26. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 
на „Зелена Концепция” ЕООД за 2015г. -  един 
брой, 11 стр„ заверено копие;
27. Справка за оборотите по видове дейности на 
„Зелена Концепция” ЕООД за 2015г„ 2016г. и 
2017г. -  един брой, 1 стр.- оригинал;
28. Фактура №0000000778 от 09.11.2016г. по 
Договор № РСЛ16-ДГ55-23 от 04.11.2016г. -
заверено копие;
29.Фактура №0000000790 от 01.12.2016г. по
Договор № РСЛ16-ДГ55-6 от 20.07.2016г.-
заверено копие;
ЗО.Фактура №0000000907 от 22.12.2017г.-
заверено копие;
31 .Фактура №0000000906 от 19.12.2017г.-
заверено копие;
32.Фактура №0000000905 от 18.12.2017Г.-
заверено копие;
33.Фактура №0000000865 от 24.08.2017г.-
заверено копие;
34.Фактура №0000000870 от 12.09.2017г.-
заверено копие;
35.Фактура №0000000882 от 31Л0.2017Г.-
заверено копие;
Зб.Фактура №0000000903 от 14.12.2017г,-
заверено копие;
37.Фактура №0000000719 от 20,12.2015г.-
заверено копие;
38. Фактура №0000000693 от 18.09.2015г.-
заверено копие;
39.Фактура №0000000720 от 22.12.2015г.-
заверено копие;
40.Фактура №0000000721 от 30Л2.2015г.-
заверено копие;



от 06.12.2016Г.-

от 14Л2.2016г.-

от 16Л2.2016г.-

от 21Л2.2016г.-

от 20.05.2016г.-

от 30,05.2016г.-

от 30.09.2016г.-

от 27 Л 0.201 бг.-

или липса 
от ДОПК с

на
изх.

41 .Фактура №0000000791 
заверено копие;
42. Фактура №0000000794 
заверено копие;
43. Фактура N«0000000797 
заверено копие;
44. Фактура №0000000798 
заверено копие;
45. Фактура №0000000757 
заверено копие;
4 6.Фактура №0000000763 
заверено копие;
47. Фактура №0000000769 
заверено копие;
48. Фактура №0000000777 
заверено копие;
49. Удостоверение за наличие
задължения по чл. 87, ал. 6
№7209015271/25.07.2018г., издадено от Дирекция 
общински приходи, отдел”Красно Село” на „Зелена 
Концепция” ЕООД, един брой, заверено копие;
50. Удостоверение за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК с изх.
№7209015270/25.07.2018г., издадено от Дирекция 
общински приходи, отдел”Красно Село” на Мария 
Михайлова, един брой, заверено копие;
51 .Удостоверение за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК с изх.
№220201800215692/25.07.2018г., издадено от
Национална Агенция за Приходите, Териториална 
дирекция — офис София на Мария Михайлова, един 
брой, заверено копие;
52. Декларация за ангажираност на Мария Михайлова, 
координатор по ЗБУТ, 07.08.2018г. един брой в 
оригинал, подписана от Мария Михайлова;
53. Декларация за ангажираност на експерт от Михаил 
Димиев, ръководител дейности, от 07.08.2018г. един 
брой в оригинал, подписана от Михаил Димиев;
54. Декларация за ангажираност на експерт от Никола 
Аврамов -  технически ръководител и контрол по 
качеството от 07.08.2018г. - един брой в оригинал, 
подписана от Николай Аврамов;
55. Декларация за ангажираност на експерт Мария 
Войнова, ръководител дейности от 07.08.2018г. - един 
брой в оригинал, подписана от Мария Войнова;
5 6. Удостоверение на Мария Михайлова за 
координатор по БЗР в строителството с per. № У ~ 838 
-486/26.05.2017г. изд. от ЦПО към СТС „Инженеринг” 
ООД, един брой, заверено копие;
57. Удостоверение на Мария Михайлова за проведено 
обучение по осигуряване на здравословни и 
безопастни условия на труд с per. №3691/25.07.2018г. 
изд. от ЦПО към СТС „Инженеринг” ООД, един брой, 
заверено копие;
58. Извлечение от диплома за завършено виеше 
образование на Мария Михайлова, специалност



ландшафтен - архитект, издадена от Висш 
Лесотехнически университет-София, един брой, 
заверено копие;
59. Извлечение от трудова книжка на Мария 
Михайлова, серия В № 096310, един брой, 5 стр, 
заверено копие;
60. Извлечение от Осигурителна книжка на Мария 
Михайлова, издадена на 24.09.1999г. от НОИ, един 
брой, 10 стр, заверено копие;
61. Диплома за завършено средно образование на 
Николай Аврамов, per. № 003477 от 1989г„ издадена 
от Строителен техникум „Христо Ботев” в гр.София, 
един брой, заверено копие;
62. Извлечение от трудова книжка на Николай 
Аврамов, един брой, заверено копие;
63. Диплома за виеше образование на Мария Войнова, 
per. № 2565/2014г. изд. от ВСУ „Любен Каравелов” 
София, ведно с приложение към нея, един брой, 
заверено копие;
64. Извлечение от трудова книжка на Мария Войнова, 
един брой, заверено копие;
65. Извлечение от трудова книжка на Михаил Димиев,
серия Т № 081142, един брой, заверено копие;_______

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта №5-РСЛ18-ТД26- 
1539/08.08.2018г. -  14.53 часа -  „Зелена Концепция” ЕООД, ЕИК 175066246, офертата 
отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние, правоспособност за 
упражняване на професионална дейност, технически и професионални способности и за 
икономическо и финансово състояние, съгласно документацията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта 
№5- РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. -14.53 часа -  „Зелена Концепция” ЕООД.

С извършването на тези действия на 03.10.2018г. в 11:00часа, приключи закритото 
заседанието на комисията. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в 
закрито заседание на 11.10.2018 г. в 14.00 часа.

Заседание № 7

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на Кмета на район
"Слатина", проведено на 11.10.2018г.

На 11.10.2018 г. 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: „Изграждане и реновиране на 
детски площадки на територията на СО-район „Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, определените със



Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08*2018 г. на Кмета на район "Слатина", членове на 
комисията, както следва:

1. инж. Росица Тодорова — главен инженер в район”Слатина”;
2. Галинка Ангелова - началник на отдел „ФСД” в район”Слатина”;
3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
4. ланд. арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”;
З.инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район,,Слатина”;

продължиха своята работа в закрито заседание и пристъпиха към оценяване на 
предложението на участника по показателя „Предлагана цена“, състоящ се от отделни 
показатели цена и срок и формиране на комплексната оценка на офертата и извършване на 
възлагане по критерий „Оптимално съотношение цена/качество” въз основа на цена и 
качествени показатели.

Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертата, подробно 
описана в обява №> РСЛ18-ДИ05-317/24.07.2018г. за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както следва:

Комисията се запозна със съдържанието на техническата и ценовата оферта на 
участника, при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и 
пристъпи към оценка на офертата по методика за оценка, посочена в документацията за 
участие, а именно:

Методика за оценка на предложенията:

„Предлагана цена“ /П1/ Тежест:50
„Срок за изпълнение в календарни дни “ /П2 / Тежест: 50

КО -  П1+П2

КО -  комплексна оценка

П1 -  критерий „Предлагана цена”

П2 -  критерий „Срок за изпълнение в календарни дни”

Методика за комплексна оценка на офертите.
С прилагането на методиката за оценка се цели да бъде избрана оферта, която в наи- 

голяма степен отговаря на изискванията на възложителя и предлага оптимално 
съотношение качество/цена.

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,Оценката по Критерий „Предлагана цена” Тежест:50 -  максимален брой точки 50 

Оценява се като най-ниската единична предложена цена за всеки вид дейност без 
включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на единичната цена без 
включен ДДС, предложена от съответния участник и се представя като число с най- 
много два знака след десетичната запетая, и се изчислява по формулата:
П1 ~ (Цшш / Цк ) х 50, където:
Ц тш  - най-ниско предложена цена
Цк - цената на кандидата
П1 -точки получени от всеки кандидат



2. Оценката по показателя „Срок за изпълнение в календарни дни”-  
максимален брой точки 50 т.

Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за започване 
на дейностите, считано от датата на възлагане на изпълнението от Възложителя с 
възлагателно писмо.

Срокът се посочва в календарни дни. За останалите участници оценката се 
извършва по следната формула:

П2 = ( Cpmin / Срк ) х 50 , където:
Cpmin - най-ниско предложен срок 
Срк - срок, предложен от кандидата 
П2 -  точки получени от всеки кандидат

1.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № РСЛ18-ТД26- 
1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  „Престиж-Н-С.” ЕООД, ЕИК 200121819

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  11.28 часа -  
„Престиж-Н-С.” ЕООД, ЕИК 200121819

Предлагана цена
П1-(Най-ниско предложена 
цена/Цена предложена от 
участника) х 50

169699.20 лева без ДДС 20%

169699.20 х 50 = 50 точки
169699.20

50.00/петдесет/ точки
Срок за изпълнение в 
календарни дни
ГО = (Най-ниско предложения 
срок за изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 50

19 календарни дни

11 х 50 = 28.95 точки 
19

28.95 /двадесет и осем цяло и деветдесет и пет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО -  50.00 + 28.95 -  78.95 точки

2.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № РСЛ18-ТД26- 
1531/08.08.2018г. -11.29 часа „Николов Кънстракшън” ЕООД, ЕИК 202745799

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018г. -  11.29 часа -  
„Николов Кънстракшън” ЕООД, ЕИК 202745799

Предлагана цена 
П1=(Най-ниско предложена 
цена/Цена предложена от 
участника) х 50

170398.80 лева без ДДС 20%

169699.20 х 50 = 49,79 точки
170398.80

49,79/четиридесет и девет цяло и седемдесет и девет/ 
точки



Срок за изпълнение в 
календарни дни
П2 — (Най-ниско предложения 
срок за изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 50

20 календарни дни

11 х 50 -  27,50 точки 
20

27.50 /двадесет и седем цяло и петдесет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО -  49.79 + 27.50 -  77.29 точки

З.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № РСЛ18-ТД26-
1539/08.08.2018г. -14,53 часа „ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ” ЕООД, ЕИК 175066246

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. -  14.53 часа -  
„Зелена Концепция” ЕООД, ЕИК 175066246

Предлагана цена
П 1 =(Най~ниско предложена

172631.70 лева без ДДС 20%

цена/Цена предложена от 169699.20 х 50 -  49.15 точки
участника) х 50 172631.70

49.15 /четиридесет и девет цяло и петнадесет/ точки
Срок за изпълнение в 
календарни дни
П2 ~ (Най-ниско

11 календарни дни

предложения срок за 11 х 50 = 50.00 точки
изпълнение/срока за 11
изпълнение предложен от 
участника) х 50

50.00 /петдесет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО = 49.15 + 50.00 = 99.15 точки

След като взе предвид гореизложеното, комисията извърши класиране на 
офертите поотделно за всяка от офертите от поръчката:

Класиране на участниците както следва:

На първо място: Оферта №РСЛ18-ТД26-1539/08.08.2018г. -„Зелена Концепция” 
ЕООД, ЕИК 175066246 - 99.15 точки

На второ място: Оферта № РСЛ18-ТД26-1530/08.08.2018г. -  „Престиж-Н-С.” 
ЕООД, ЕИК 200121819 - 78.95 точки

На трето място: Оферта №РСЛ18-ТД26-1531/08.08.2018г. -  „Николов
Кънстракшън” ЕООД, ЕИК 202745799 - 77.29 точки



Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място, участник „ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ” ЕООД, ЕИК 175066246.

Комисията приключи своята работа на 12.10.2018г. в 10.00 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра и е представен на 
Възложителя за утвърждаване на 12.10.2018 г.

Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ18-РД09-271/09.08.2018 г. на 
Кмета на район "Слатина", както следва:

1. инж.Росица Тодорова -  главен инженер в район”Слатина”: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

2. Галинка Ангелова -  началник на отдел”ФСД” при район”Слатина”: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

3. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

4. ланд.арх. Радка Якимова - главен експерт в отдел „ОКСДС” в район,,Слатина5’: чл.2, ал.2 от 33

5. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район„Слатина”: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

6. инж. Димитър Бузяков -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район „Слатина”- резервен 
член, участвал на заседанието на 20.08.2018г. на мястото на инж. Ирина Петкова - главен 
експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район „Слатина”, която е в платен отпуск от 20.08.2018г. до 
31.08.2018г., съгласно Заповед № РСЛ18-РД15-597/08.08.2017г. на Кмета на СО - район 
„Слатина” и като резервен член участвал на заседанието на 21.09.2018г. на мястото на 
ланд. арх. Радка Якимова -  главен експерт в отдел „ОКСДС” при район„Слатина”, която 
отсъства през периода от 17.09,2018г. до 21.09.2018г., поради заболяване, съгласно 
болничен лист № Е20180006436 от 17.09.2018г.: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД


