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СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „СЛАТИНА” 
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org             

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на 

СО-район „Слатина” 

 

 

Днес, 31.01.2019 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-

23/31.01.2019 г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:      2.арх.Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията, кадастър 

и регулация” в район „Слатина”; 

3. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист;               

4.инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

5. арх. Олга Берберова - главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

6. инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

7. арх. Маргарита Илиева - главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

8. Ася  Будинова  –  главен  счетоводител  „Здравеопазване” в район         

„Слатина”; 

9. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 

от ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката;  

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката;  

  

се събра да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите 

предложения за участие в открита процедура с предмет:  

 

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 

18/02.02.2015г. по обособени позиции:  
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1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 

6”. 

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63”. 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30”. 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263”. 

5. Обособена позиция № 5 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по обособена позиция 1)”. 

6. Обособена позиция № 6 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”. 

7. Обособена позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“,  бл. 30”. (по обособена позиция 3)”. 

8. Обособена позиция № 8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”. 

9. Обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 6  (по обособена позиция 1)”. 

10. Обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”. 

11.  Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“,  бл. 30”  (по обособена позиция 3)”. 

12.  Обособена позиция № 12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”. 

 

открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-556/ 19.12.2018 г. и Обявление № РСЛ18–ДИ05-556/1/ 

19.12.2018г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0004. 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

 

Комисията започна своята работа в 10.00 часа. На отварянето на офертите присъстваха 

следните лица, представители на участниците в процедурата: 

 

1. Алексей Георгиев - упълномощен представител на „КОНТРОЛ 21” ООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Сенко Георгиев, нотариално заверено с рег. № 

576/2018г. по описа на нотариус рег. № 508 на НК Станислав Филипов- копие; 
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2. Калина Додева - упълномощен представител на „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Георги Евтимов, нотариално заверено с рег. № 

5506/2018г. по описа на нотариус рег. № 033 на НК Теодора Вуцова - заверено копие и 

пълномощно в оригинал за конкретната процедура; 

3. Хилмие Садък - упълномощен представител на „Техно-енерджи” ООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Димитър Хрусафов - оригинал; 

4. Валентин Георгиев - упълномощен представител на „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Наско Иванов, нотариално заверено с рег. № 

19547/2018г. по описа на нотариус рег. № 391 на НК Адриян Балчев- копие; 

5. Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Стефан Соколов - оригинал; 

6. Невена Младенова - упълномощен представител на „Интерхолд” ЕООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Десислав Герданов - оригинал; 

7. Теодор Серафимов - лично като представляващ участника ДЗЗД „Сейф–Енерджи 

„Слатина”; 

 

Председателят инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина” запозна членовете 

на комисията и присъстващите представители на участниците в процедурата със съдържанието на 

Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Възложителя - Кмета на Столична община - район 

„Слатина”. В процедурно установения срок – 17.00 часа на 28.01.2019 г. в деловодството на 

районната администрация са постъпили 76 оферти.  

На  31.01.2019 г. от деловодството на СО-район  „Слатина” са предадени на председателя на 

комисията регистъра на постъпилите оферти и 76 /седемдесет и шест/ броя оферти за участие в 

процедурата. За приемо-предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от 

ППЗОП.  

След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 

представения от председателя на комисията присъствен списък.   

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 28.01.2019 г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили следните оферти:   

 

1. Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г. – 10.01 часа от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Париж” № 3, участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

2. Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г. – 12.09 часа – „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 

200308719, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. Г, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

3. Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 г. – 14.08 часа – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 

200079448, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушка 

гора” № 28, вх. Б, ап. 7, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

4. Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 г. – 14.09 часа – „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Доспат” № 54, ап. 3, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

5. Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 г. – 10.15 часа – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 

825240527, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Руски” № 15, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

6. Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 г. – 14.46 часа – „Контрол 21” ООД, ЕИК 130064337, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Цанко Церковски” № 34, ап. 2, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка;          

7. Оферта № РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 г. – 14.49 часа – „Състейнъбъл Консулт” ЕООД, ЕИК 

202980092, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Лагера”, ул. 

„Мъглен” № 5, ет. 5, ап. 15, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

8. Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г. – 09.30 часа – ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

Инженеринг - Лайф Енерджи”, ЕИК по БУЛСТАТ 176593141, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, район „Сердика” , кв. „Банишора”, ул. „Люти брод” № 3, ет. 1, участник за обособена 

позиция № 6 от обществената поръчка; 
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9. Оферта № РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г. – 09.37 часа – „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 

203783386, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Нишава” № 99, 

офис № 1, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

10. Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г. – 10.21 часа – „ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, кв. „Филиповци”, ул. „Банска река” № 1, 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

11. Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 г. – 10.40 часа – „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 

201942270, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Кестенова гора” 

№ 114, вх. Б, ет. 5, ап. 23, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

12. Оферта № РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 г. – 09.38 часа – ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177067660, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, кв. 

„Витоша”, ул. „Дим. Шишманов” № 11, участник за обособена позиция № 6 от обществената 

поръчка; 

13. Оферта №  РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 г. – 10.37 часа – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 

101526851, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Витоша”, ул. 

„Професор Александър Балабанов” № 2А, ап. 3-1, участник за обособена позиция № 1 от 

обществената поръчка; 

14. Оферта № РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 г. – 10.51 часа – „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, 

ЕИК 114596369, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 58, ап. 20, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

15. Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г. – 10.54 часа – „В М Л - Консулт” ЕООД, ЕИК 

131395468, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Драган Цанков” № 

59, вх. 6, ет. 2, ап. 6, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

16. Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 г. – 11.06 часа – „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Алеко Константинов” № 44, ет. 5, 

ап. 13, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

17. Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г. – 14.47 часа – „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 131127235, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 1, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

18. Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019 г. – 08.40 часа – „Стройекспрес–НН” ООД, ЕИК 

125537703, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний” № 28, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

19. Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 г. – 09.39 часа – „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 115742567, със 

седалище и адрес на управление: с. Първенец, област Пловдив, община Родопи, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий” № 20, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

20. Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 г. – 09.43 часа – „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

126720807, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. „България - над реката” № 3, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

21. Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 г. – 09.48 часа – „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

201425668, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Филип 

Македонски” № 50, ет. 4, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

22. Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 г. – 09.52 часа – „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 203022445, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев”, Софарма Бизнес 

Тауърс – Мецанин, офис 116 № 5, ет. 2, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка; 

23. Оферта № РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 г. – 10.17 часа – „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, ЕИК 201122703, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Владислав 

Варненчик”, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 204, вх. 1, ет. 1, ап. 4, участник за обособена позиция 

№ 1 от обществената поръчка; 

24. Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019 г. – 10.25 часа –  „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 202737585, 

със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бърдо” № 19, участник за обособена позиция 

№ 6 от обществената поръчка; 

25. Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019 г. – 10.29 часа – „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, ЕИК 201431322, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 2”,  бл. 224, вх. Г, 

ап. 56, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 
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26. Оферта № РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 г. – 10.31 часа – „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 

131254649, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Веслец” № 2, ап.2, участник за 

обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

27. Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019 г. – 10.34 часа – „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172, 

със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ж.к. „Болярово,” ул. „Хасковска” № 38, вх. А, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

28. Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 г. – 10.37 часа – „СЕТАТЕХ” ЕООД,  ЕИК 202571423, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Богдан”, № 5, ет. 5, ап. 7, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

29. Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г. – 10.39 часа – „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ж.к. „Света Троица”, бл. 339, 

вх. Г, ет. 6, ап. 107, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

30. Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 г. – 10.42 часа – „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 148105154, 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Царевец” № 38, вх. А, ет. 3, 

ап. 7, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

31. Оферта № РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 г. – 10.44 часа – „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, ЕИК 

125530930, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, мастност „Първи долап”, участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

32. Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 г. – 10.47 часа – „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

101753016, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ж.к. „Витоша”, бул. 

„Симеоновско шосе” № 74А, офис 1, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; 

33. Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 г. – 10.49 часа –  ДЗЗД „Стинпроект”, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Алеко Константинов” № 44, ап. 5, участник за обособена 

позиция № 3 от обществената поръчка; 

34. Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 г. – 10.51 часа – „Възраждане 7” ДЗЗД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Места” № 22, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

35. Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 г. – 11.27 часа – ДЗЗД „Саниране за Слатина”, със 

седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Г. С. Раковски” № 9, ет. 1, участник за 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

36. Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 г. – 11.37 часа – „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 136 Б, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

37.  Оферта № РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 г. – 11.38 часа – „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 

131220853, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. 

„Маестро Михаил Милков” № 4, ет. 3, ап. 4, участник за обособена позиция № 8 от обществената 

поръчка; 

38. Оферта № РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 г. – 12.18 часа – „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 

131456138, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж.к. „Манастирски 

ливади - Б”, бл. 64, вх. Б, ет. 4, ап. 41, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

39. Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 г. – 12.19 часа – „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Ралевица” № 98, ет .1, над партер, участник за 

обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

40. Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 г. – 12.22 часа – „С.И.С. М-строй” ЕООД, ЕИК 202592517, 

със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, бул. „Варна” № 45 А, участник за обособена позиция 

№ 3 от обществената поръчка; 

41.  Оферта № РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 г. – 12.28 часа – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177323597, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 

4”, бл. 436, ет. 6, ап. 39, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

42. Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 г. – 12.31 часа – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, бл. 322, вх. А, ап. 16 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

43. Оферта № РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г. – 12.33 часа – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 131515088, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. 

„Боговец”, бл. 37А, ет. 12, ап.40, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 
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44. Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 г. – 13.46 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „България” № 73, вх. Б, ет. 2, 

ап. Б6, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

45. Оферта № РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Света 

Троица”, бл. 333, вх. Б, ап. 53, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

46. Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, със 

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Н. Йонков Вапцаров” № 3, ап. 16, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

47. Оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г. – 14.13 часа – „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 

201894833, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, ул. „Христо Огнянов” 

№ 2, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

48. Оферта № РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 г. – 14.23 часа – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 

202221469, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Дойран” № 15, 

вх. Б, ет. 2, ап. 7, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

49. Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 г. – 14.26 часа – „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

131086621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Изгрев” № 16, бл. 

155, ет. 1, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

50. Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 г. – 14.39 часа – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 155, участник за обособена позиция № 3 от 

обществената поръчка; 

51. Оферта № РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 г. – 14.40 часа – „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177291391, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ул. „Банско 

шосе” № 13, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

52. Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 г. – 14.43 часа – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев” № 4,  участник за обособена позиция № 

4 от обществената поръчка; 

53. Оферта № РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г. – 14.46 часа – „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 

113018177, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. „Източен”, бул. „Ленински 

проспект” № 11, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

54. Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г. – 14.54 часа – „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, бул. „Илиенско шосе” № 2, участник 

за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

55. Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г. – 14.55 часа – „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красна поляна”, бул. „Александър 

Стамболийски” № 205, ет. 3, стая 305, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

56. Оферта № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019 г. – 14.56 часа – „Етера груп” ЕООД, ЕИК 202485401, със 

седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Рила планина” № 53, участник за обособена 

позиция № 1 от обществената поръчка; 

57. Оферта № РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 г. – 15.10 часа – „Консорциум Техноком” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 176059792, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. 

„Коперник” № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

58. Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 г. – 15.23 часа – „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Редута”, ул. „Каймакчалан” 

№ 85, ет. 5, ап. 17, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

59. Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 г. – 15.27 часа –  ДЗЗД „СС - Строй 2019”, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Триадица,” ул. „Позитано” № 9, Бизнес сграда 1, вх. Б, ет. 4, 

офис 11, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

60. Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г. – 15.31 часа – „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 

203785177, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Лерин” № 62, 

ет. 5, ап. 7, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

61. Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 г. – 15.33 часа –ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Студентски”, ул. „Христо Вакарелски” № 1, ет. 3, ап. 18, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 
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62. Оферта № РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г. – 15.39 часа – „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 

ЕИК 202745799, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Лавеле” 

№ 8, ет. 4, ап. 6, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

63. Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г. – 15.43 часа – „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, със 

седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Пирин” № 5, участник за обособена позиция № 6 

от обществената поръчка; 

64. Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 г. – 15.45 часа – „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 7, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

65. Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 г. – 15.46 часа – „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 

812233671, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда”, ул. „Илиенско шосе” 

№ 8, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

66. Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 г. – 15.52 часа – „БМ” ДЗЗД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Средна гора” № 44, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка; 

67. Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 г. – 16.01 часа – „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски”, ул. „21 – ви век” № 17, ет. 4, ап. 

6, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

68. Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 г. – 16.02 часа – ДЗЗД „Сейф енерджи Слатина”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21 - век” № 30, офис 1.8, участник за обособена 

позиция № 4 от обществената поръчка; 

69. Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г. – 16.06 часа – „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

200388512, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Инж. Иван 

Иванов” № 63, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

70. Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019 г. – 16.10 часа – „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев”, № 102 

– 106, офис 4, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

71. Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 г. – 16.13 часа – „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Шандор Петьофи” № 13 - 

15, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

72. Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 г. – 16.29 часа – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 

109514464, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Гербер” № 5, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

73. Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 г. – 16.34 часа – „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

103950959, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Страхил Войвода” 

№ 36, участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

74. Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 г. – 16.36 часа – „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 69, ет. 2, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка;   

75. Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г. – 16.47 часа – „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 

130576215, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, бл. 

37, вх. Д, ет. 8, ап. 128, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;  

76. Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г. – 16.50 часа – „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма 

Бизнес Тауърс – Мецанин, ет. 2, офис 116, участник за обособена позиция № 4 от обществената 

поръчка; 

 

След запознаване със списъка с участниците, всички членове на Комисията подписаха 

декларации  в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 

13 от ППЗОП. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 
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I. 1.Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г. – 10.01 часа от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 

121359317,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 2.Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г. – 12.09 часа – „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 

200308719, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 3. Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 г. – 14.08 часа – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

ЕИК 200079448, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 4. Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 г. – 14.09 часа – „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 

200285252, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 
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„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 5. Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 г. – 10.15 часа – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 

825240527, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 6. Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 г. – 14.46 часа – „Контрол 21” ООД, ЕИК 

130064337, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 7. Оферта № РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 г. – 14.49 часа – „Състейнъбъл Консулт” ЕООД, ЕИК 

202980092, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си.  

 

I. 8. Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г. – 09.30 часа – ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

Инженеринг - Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията 
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на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима 

членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

I. 9. Оферта № РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г. – 09.37 часа – „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” ЕООД, 

ЕИК 203783386,  участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 10. Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г. – 10.21 часа – „ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 

130154845, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 11. Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 г. – 10.40 часа – „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 

201942270, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 
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упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 12. Оферта № РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 г. – 09.38 часа – ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177067660, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

 I. 13. Оферта №  РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 г. – 10.37 часа – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, 

ЕИК 101526851, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

I. 14. Оферта № РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 г. – 10.51 часа – „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” 

ЕООД, ЕИК 114596369, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 15. Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г. – 10.54 часа – „В М Л - Консулт” ЕООД, ЕИК 

131395468, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 
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офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 16. Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 г. – 11.06 часа – „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 

130286681,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 17. Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г. – 14.47 часа – „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 

131127235, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 18. Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019 г. – 08.40 часа – „Стройекспрес–НН” ООД, ЕИК 

125537703, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 



 

13 

 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 19. Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 г. – 09.39 часа – „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 115742567, 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 20. Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 г. – 09.43 часа – „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

126720807, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 21. Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 г. – 09.48 часа – „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

201425668, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 22. Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 г. – 09.52 часа – „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 

203022445, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 
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на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 23. Оферта № РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 г. – 10.17 часа – „ВИП КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 201122703, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 24. Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019 г. – 10.25 часа –  „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 

202737585, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 25. Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019 г. – 10.29 часа – „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, ЕИК 

201431322, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 
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I. 26. Оферта № РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 г. – 10.31 часа – „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, 

ЕИК 131254649, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 27. Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019 г. – 10.34 часа – „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 

126615172, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 28. Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 г. – 10.37 часа – „СЕТАТЕХ” ЕООД,  ЕИК 

202571423, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 29. Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г. – 10.39 часа – „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 

831838874, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че не всички документи, посочени в списъка са налице – липсват 

декларации по образец №  2, 3, 4, 5 от документацията за участие в обществената поръчка. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
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надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 30. Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 г. – 10.42 часа – „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

148105154 участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

Председателят на комисията предложи в 12.40 часа откритото заседание да бъде закрито и да 

продължи в 09.00 часа на 01.02.2019г., с продължаване на отваряне на офертите на останалите 

участници. Присъстващите представители на участниците бяха надлежно уведомени в края на 

заседанието за датата и часа за продължаване публичната част от работата на комисията.  

 

На 01.02.2019г. в 09.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-

23/31.01.2019г. на Възложителя - Кмета на Столична община - район „Слатина” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”; 

И ЧЛЕНОВЕ:      2.арх. Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията, кадастър 

и регулация” в район „Слатина”; 

3. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно- нормативно обслужване” в 

район „Слатина” – правоспособен юрист;               

4.инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

5. арх. Олга Берберова - главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

6. инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”; 

7. арх. Маргарита Илиева - главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

8. Ася  Будинова  –  главен  счетоводител  „Здравеопазване” в район „Слатина”; 

9. Виолета Спасова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 

от ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката;  

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката;  
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се събра да продължи откритото заседание, да извърши подбор на участниците, да разгледа, 

оцени и класира постъпилите предложения за участие в открита процедура с предмет:  

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 

18/02.02.2015г.”, открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-556/ 19.12.2018 г. и Обявление № № РСЛ18–

ДИ05-556/1/ 19.12.2018 г на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на 

поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0004. 

 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

Комисията продължи работата си по отваряне на останалите оферти в 09.00 часа. На 

отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците в процедурата: 

1. Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД, с писмено 

пълномощно от управителя на дружеството Стефан Соколов - оригинал; 

2. Теодор Серафимов - лично като представляващ участника ДЗЗД „Сейф–Енерджи 

„Слатина”; 

 

Председателят инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина” откри 

заседанието, констатира, че присъстват всички редовни членове на комисията. 

След откриването на заседанието, всички присъстващи лица вписаха данните си в 

представения от председателя на комисията присъствен списък. 

 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 31. Оферта № РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 г. – 10.44 часа – „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, 

ЕИК 125530930, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 32. Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 г. – 10.47 часа – „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

101753016, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При отварянето на офертата от членовете на комисията, поради начина на опаковането й и еднаквия 

размер на пликовете, беше нарушена целостта на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. В откритото публично заседание, Комисията извърши залепяне на плика и протоколира 

действията си по отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 
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на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници 

не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 33. Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 г. – 10.49 часа –  ДЗЗД „Стинпроект”, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

I. 34. Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 г. – 10.51 часа – „Възраждане 7” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 35. Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 г. – 11.27 часа – ДЗЗД „Саниране за Слатина”, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 
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I. 36. Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 г. – 11.37 часа – „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –

Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

  

I. 37. Оферта № РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 г. – 11.38 часа – „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 131220853, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 38. Оферта № РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 г. – 12.18 часа – „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, 

ЕИК 131456138, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са 

налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката 

и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 39. Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 г. – 12.19 часа – „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, участник 

за обособена позиция № 7 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
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поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници 

не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 40. Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 г. – 12.22 часа – „С.И.С. М-строй” ЕООД, ЕИК 

202592517, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 41. Оферта № РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 г. – 12.28 часа – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, 

ЕИК по БУЛСТАТ 177323597, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от членовете на комисията, поради 

начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше нарушена целостта на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото публично заседание, 

Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по отстраняване на 

нарушената му цялост. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –

Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 42. Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 г. – 12.31 часа – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
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ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като 

представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

  

I. 43. Оферта № РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г. – 12.33 часа – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

I. 44. Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 г. – 13.46 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на 

всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.  

 

I. 45. Оферта № РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „МАКБУЛ-

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, участник за обособена позиция 

№ 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
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ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен 

представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

I. 46. Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 

148082047, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 47. Оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г. – 14.13 часа – „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” 

ЕООД, ЕИК 201894833, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –

Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 48. Оферта № РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 г. – 14.23 часа – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 202221469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 
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I. 49. Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 г. – 14.26 часа – „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 131086621, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 50. Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 г. – 14.39 часа – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, участник 

за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена 

в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

I. 51. Оферта № РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 г. – 14.40 часа – „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, 

ЕИК по БУЛСТАТ 177291391, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

I. 52. Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 г. – 14.43 часа – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД,  участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
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комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 53. Оферта № РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г. – 14.46 часа – „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 

113018177, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 54. Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г. – 14.54 часа – „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 

202590904, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 55. Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г. – 14.55 часа – „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847,  

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и 
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плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на 

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 56. Оферта № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019 г. – 14.56 часа – „Етера груп” ЕООД, ЕИК 

202485401, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Господин 

Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи 

подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 57. Оферта № РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 г. – 15.10 часа – „Консорциум Техноком” ДЗЗД, 

БУЛСТАТ 176059792, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 58. Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 г. – 15.23 часа – „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 

204106476, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 59. Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 г. – 15.27 часа –  ДЗЗД „СС - Строй 2019”, участник 

за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 
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документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ 

участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото 

предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 60. Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г. – 15.31 часа – „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 

203785177, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 61. Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 г. – 15.33 часа –ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ 

участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото 

предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 62. Оферта № РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г. – 15.39 часа – „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 

приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 
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упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 63. Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г. – 15.43 часа – „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика 

с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 

участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 64. Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 г. – 15.45 часа – „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 65. Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 г. – 15.46 часа – „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 

812233671, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 66. Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 г. – 15.52 часа – „БМ” ДЗЗД, участник за обособена 

позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че 

всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията 
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провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 

изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите 

участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 

ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД 

„Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 67.Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 г. – 16.01 часа – „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 

203215490, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис върху 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

I. 68. Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 г. – 16.02 часа – ДЗЗД „Сейф енерджи Слатина”,  

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика 

с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 

участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 69. Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г. – 16.06 часа – „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

200388512, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 
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I. 70. Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019 г. – 16.10 часа – „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 

131232510, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис върху плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД 

„Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 71. Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 г. – 16.13 часа – „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 

103029862, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 72. Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 г. – 16.29 часа – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 

109514464, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 73. Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 г. – 16.34 часа – „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

103950959, участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 
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на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 74. Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 г. – 16.36 часа – „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 

040188026, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Господин 

Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис 

на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

I. 75. Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г. – 16.47 часа – „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 

130576215, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение 

на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 76. Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г. – 16.50 часа – „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 

ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 

предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, 

ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика 
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с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като 

представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от 

техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители на 

участници в процедурата напуснаха залата. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

 След отваряне на всички оферти, комисията констатира, че за обособена позициия със следния 

номер:  

Обособена позиция № 12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста 

Лулчев” № 25, бл. 263” (по обособена позиция 4)”. 

няма подадена нито една оферта за участие. По тази обособена позиция от обществената поръчка, 

комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата  на основание 

чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши 

проверка за съответствието на представените документи с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и за пълнотата на представените 

документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на 

което подробно посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

II. 1. Оферта № 1 от „СОФИНВЕСТ” ЕООД,  ЕИК 121359317, участник за обособена позиция 

№ 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА №1 - РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019г. 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317   

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на 

документи от 10.01.2019г., подписан от 

управителя Чавдар Гигов – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 
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на Възложителя от 10.01.2019г., подписано 

от управителя Чавдар Гигов, състоящо се от 

3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

10.01.2019г., подписана от управителя 

Чавдар Гигов – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

10.01.2019г., подписана от управителя 

Чавдар Гигов - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя 10.01.2019г., 

подписана от управителя Чавдар Гигов - 1 

стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя 10.01.2019г., 

подписана от управителя Чавдар Гигов  – 1 

стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

Не е представена  

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:  

Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 10.01.2019г., подписана от 

управителя Чавдар Гигов - 2 стр. в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Представен е ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис от 

представляващия участника, който не 

отговаря на изискуемия от Възложителя 

формат.  

12. Други документи 1. Сертификат за стандарт ISO 14001:2004, 

рег. № на сертификата ЕMS/15564/BG/R, 

дата на валидност на сертификата 

27.01.2018г. - 1 стр., заверено копие; 

2.Сертификат за стандарт ISO 9001:2008, 

рег. № на сертификата QMS/15563/BG/R, 

дата на валидност на сертификата 

27.01.2018г. - 1 стр., заверено копие; 
3.Сертификат за стандарт ISO 39001:2012, 

рег. № на сертификата 021 RTS, дата на 

валидност на сертификата 29.01.2018г. - 1 

стр., заверено копие; 
4.Сертификат за стандарт ISO 9001:2015, 

рег. № на сертификата QMS/17979/BG/R, 

дата на валидност на сертификата 

19.11.2020г. - 1 стр., заверено копие; 
5.Сертификат за стандарт ISO 14001:2015, 

рег. № на сертификата ЕMS/17980/BG/R, 

дата на валидност на сертификата 
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19.11.2020г. - 1 стр., заверено копие; 

6.Сертификат за стандарт OHSAS 

18001:2007, рег. № на сертификата 

OHSMS/17981/BG/R, дата на валидност на 

сертификата 19.11.2020г. - 1 стр., заверено 

копие; 

7.Удостоверение № РК-0219/12.06.2014г., 

изд. от МИП-ДНСК за извършване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ 

оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти и /ли 

упражняване на строителен надзор със срок 

на валидност на удостоверението до 

12.06.2019г., ведно със списък на екипа от 

правоспособни физически лица, назначени 

по трудов или граждански договор  – общо 

7 стр. заверени копия; 

8.Застрахователна полица № 0000683613 от 

02.10.2018г., изд. на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, 

за професионална отговорност на 

участниците в проектирането и 

строителството-консултант А и консултант 

Б, валидна до 17.10.2019г., издадена от ЗАД 

„Армеец”  – заверено копие; 

9.Удостоверение № 00363 от 16.02.2018г.за 

вписване в публичен регистър на лицата, 

извършващи обследване за енергийна 

ефективност, издадено от АУЕР – заверено 

копие; 

 

             II.1.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „СОФИНВЕСТ” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, който не отговаря на изискуемия 

от Възложителя формат.  

2. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7 от управителя на 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” 

от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

            3.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

            II.1.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  
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            1. Участникът „СОФИНВЕСТ” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 

профила на купувача. 

             2. Участникът да представи декларации образец № 7 от управителя на „СОФИНВЕСТ” 

ЕООД, съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             3.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на строителен 

надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

за участие. 

 

II. 2. Оферта № 2 от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 200308719, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА №2 -РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019г. 

„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 

200308719 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 08.01.2019г., подписан от управителя 

Димитринка Христова – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 08.01.2019г., подписано 

от управителя Димитринка Христова, 

състоящо се от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са Участникът е представил Декларация по 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Образец № 4 на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 

08.01.2019г., подписана от управителя 

Димитринка Христова - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 08.01.2019г. 

с електронен подпис от управителя 

Димитринка Христова. 

12. Други документи 1.Удостоверение № РК-0078/30.11.2018г., 

изд. от МРРБ- ДНСК за извършване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ 

оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти и /ли 

упражняване на строителен надзор със срок 

на валидност на удостоверението до 

30.11.2023г.– 1 стр. заверени копия; 

2. Удостоверение за добро изпълнение  изх. 

№ К-1011/29.08.18г., издадено от Община 

Исперих – 1 стр. заверено копие; 

3.Удостоверение за добро изпълнение  изх. 

№ К-1418/03.12.18г., издадено от Община 

Исперих – 1 стр. заверено копие; 

4.Удостоверение за добро изпълнение  изх. 

№ 26 00-463/15.06.18г., издадено от Община 

Аксаково – 1 стр. заверено копие; 

5.Удостоверение за добро изпълнение  изх. 

№ 18-00-127/10.01.18г., издадено от Община 

Пазарджик – 2 стр. заверено копие; 

6.Удостоверение за добро изпълнение  изх. 

№ 18-00-128/10.01.18г., издадено от Община 

Пазарджик – 2 стр. заверено копие; 

 

II.2.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 3. Оферта № 3 от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 200079448, участник за обособена 

позиция № 5; 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА №3-РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019г. 

„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 

200079448 

Обособена позиция № 5 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 14.01.2019г., подписан от управителя 

Янчо Петков – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 14.01.2019г., подписано 

от управителя Янчо Петков, състоящо се от 

3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7  на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А  на Възложителя от 

14.01.2019г., подписана от управителя Янчо 

Петков - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 15.01.2019г. 
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с електронен подпис от управителя Янчо 

Петков. 

12. Други документи Не са представени 

 

       II.3.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.3.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

 

II. 4. Оферта № 4 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, участник за обособена позиция № 

8; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане 

на обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във 

връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 4 - РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019г. 

„СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252 

Обособена позиция № 8 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 15.01.2019г., подписан от управителя 

Сава Тачев – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 15.01.2019г., подписано 

от управителя Сава Тачев, състоящо се от 3 

стр. в оригинал; 
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4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7  на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А  на Възложителя от 

15.01.2019г., подписана от управителя Сава 

Тачев - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 15.01.2019г. 

с електронен подпис от управителя Сава 

Тачев. 

12. Други документи Не са представени 

 

       II.4.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

      1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.4.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 
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получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 5. Оферта № 5 от „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 825240527, участник за обособена позиция 

№ 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане 

на обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във 

връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в 

заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 5 - РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019г. 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 

825240527 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 11.01.2019г., подписан от изпълнителния 

директор Петър Ангелов – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 11.01.2019г., подписано 

от изпълнителния директор Петър Ангелов, 

състоящо се от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов – 1 стр. в 

оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов – 1 стр. в 

оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7  на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов – 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за Участникът е представил Декларация по 
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икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици 

- Образец № 7А; 

Образец № 7А  на Възложителя от 

11.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Петър Ангелов - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 11.01.2019г. 

с електронни подписи от изпълнителния 

директор Петър Ангелов и членове  на  

Съвета на директорите – Димитър Попов, 

Петър Попов, Анна Петкова. 

12. Други документи Не са представени 

 

       II.5.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

        1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

        2.Участникът не е представил в офертата си декларации образец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, посочени в декларация образец № 7 от 

офертата. Декларация образец 7А е представена само от изпълнителния директор – Петър 

Ангелов.  

 

      II.5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

       1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на строителен 

надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

за участие. 

       2.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от задължените 

лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – членовете  на  Съвета на директорите – Димитър Попов, 

Петър Попов, Анна Петкова съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и 

изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

 

II. 6. Оферта № 6 от „КОНТРОЛ 21” ООД, ЕИК 130064337, участник за обособена позиция № 

8; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 
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„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 6 - РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019г. 

„КОНТРОЛ 21” ООД, ЕИК 130064337 

Обособена позиция № 8 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 18.01.2019г., подписан от управителя 

Сенко Георгиев – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 18.01.2019г., подписано 

от управителя Сенко Георгиев, състоящо се 

от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7  на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А  на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Сенко Георгиев - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 17.01.2019г. 

с електронен подпис от управителите Сенко 

Георгиев и Георги Асенов и съдружника 

Ана Асенова. 

12. Други документи Не са представени 
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       II.6.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.6.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 7. Оферта № 7 от СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 202980092, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 7 - РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019г. 

„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 202980092 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 18.01.2019г., подписан от управителя 

Анелия Пеева-Марчева – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 18.01.2019г., подписано 

от управителя Анелия Пеева-Марчева, 

състоящо се от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева – 1 стр. в оригинал;  
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5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 

18.01.2019г., подписана от управителя 

Анелия Пеева-Марчева - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 17.01.2019г. 

с електронен подпис от управителя Анелия 

Пеева-Марчева. 

12. Други документи Не са представени 

 

       II.7.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

        1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 
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Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

        II. 8. Оферта № 8 от „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи” ДЗЗД, ЕИК 

176593141, участник за обособена позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

  ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 8 - РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019г. - 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф 

Енерджи” ДЗЗД, ЕИК 176593141 

Участници в обединението:  

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД, ЕИК 121915340 

„Лайф енерджи” ООД, ЕИК 200756124 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи от 

21.01.2019г. – оригинал – 3 стр.  

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по Образец №1А на Възложителя от 

21.01.2019 г., подписано от инж. Кънчо Паскалев в 

оригинал - 1 екземпляр за сдружението, 3 стр. оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 21.01.2019 г., подписана от инж. Кънчо 

Паскалев - 1 екземпляр за сдружението, 1 стр. оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 21.01.2019 г., подписана от инж. Кънчо 

Паскалев - 1 екземпляр за сдружението, 1 стр. оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Паскалев, 

като представител на ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

инженеринг - Лайф Енерджи” от 21.01.2019 г. – 

оригинал;  

2. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Лайф енерджи” ООД от 21.01.2019 

г. – оригинал; 

3. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД от 

21.01.2019 г. – оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 21.01.2019 г. за  сдружението, 

подписана от инж. Кънчо Паскалев - 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

Участникът е представил 

1. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Паскалев, 
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- Образец № 7;  

 

като представител на ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

инженеринг - Лайф Енерджи” от 21.01.2019г. - 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Лайф енерджи” ООД от 21.01.2019г. 

- 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД от 

21.01.2019г. - 2 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец 7А от инж. Кънчо Паскалев, 

като представител  на ДЗДД „Мултиплекс инженеринг 

– Лайф Енерджи” от 21.01.2019 г. - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец 7А от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Лайф енерджи” ООД от 21.01.2019 

г. - 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7А от инж. Кънчо Паскалев, 

като управител на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД от 

21.01.2019 г. - 1 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 21.01.2019г. с електронен подпис 

от съдружника Галина Паскалева . 

2. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 21.01.2019г. с електронен подпис 

от представляващия ДЗЗД „Мултиплекс инженеринг – 

Лайф Енерджи” - Кънчо Паскалев. 

3. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 21.01.2019г. с електронен подпис 

от управителя на „Лайф Енерджи” ООД - Кънчо 

Паскалев. 

4. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 21.01.2019г. с електронен подпис 

от управителя на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД - 

Кънчо Паскалев. 

12. Други документи 1. Договор за консорциум (гражданско дружество) от 

04.09.2013г., сключен между „Мултиплекс инженеринг” 

ЕООД и Лайф енерджи” ООД – 5 стр. в оригинал; 

2. Анекс № 287 към рамков договор за консорциум 

(гражданско дружество) от 17.01.2019г., сключен между 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД и Лайф енерджи” 

ООД – 3 стр. в оригинал; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 

20/10.01.2017г., издадено от Община Враца на 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД – 1 стр. заверено 

копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № ОК-05-

79/27.04.2017г.., издадено от Община Димитровград на 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД – 5 стр. заверено 

копие; 

5. Удостоверение за добро изпълнение № ОК-05-

232/10.11.2016г., издадено от Община Димитровград 

„Мултиплекс инженеринг” ЕООД – 1 стр. заверено 
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копие; 

 

       II.8.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 9. Оферта № 9 от „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386, участник за обособена позиция 

№ 10; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 9 – РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019г.-

„Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386 

Обособена позиция № 10 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи, подписан от управителя Георги 

Шопов, представляващ дружеството с дата 

от 21.01.2019г. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б 

на Възложителя подписано от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от  21.01.2019г., 3 страници в 

оригинал;  
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г., 1 стр.в оригинал; 
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5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г., 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г. , 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г. , 1 стр.  в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от управителя 

Георги Шопов, представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г. , 1 стр.  в оригинал;  

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 

управителя Георги Шопов, представляващ 

дружеството с дата от 21.01.2019г. , 2 стр.  в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът не е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, тъй като на приложения диск 

към офертата няма записан ЕЕДОП. 

Представен е единствено ЕЕДОП на хартиен 

носител, попълнен и подписан от управителя 

Георги Шопов представляващ дружеството 

с дата от 21.01.2019г. в  оригинал;    

12. Други документи Участникът не е представил други 

документи. 

 

          II. 9.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386 не е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от представляващия участника. Приложеният 

към офертата магнитен носител не съдържа записан файл. 

             2.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си, представен на хартиен носител, в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има 

опит при извършването на инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за 

извършването на поне една услуга, изпълнена през последните 3 години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с 

точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие. 
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            II. 9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386 да представи еЕЕДОП, подписан с 

електронен подпис от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 

профила на купувача. 

            2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

II. 10. Оферта № 10 от –„ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, участник за обособена позиция 

№ 11; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 10–РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019г. 
–„ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845 

Обособена позиция № 11 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи, подписан от управителя Петранка 

Бояджиева, представляваща дружеството с 

дата от 22.01.2019г. в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б 

на Възложителя подписано от управителя 

Петранка Бояджиева, представляваща 

дружеството от 22.01.2019г., 3 стр. в 

оригинал; 

 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството от 

22.01.2019г., 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата Участникът е представил декларация по 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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- Образец №3; 

 

Образец № 3 на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството от 

22.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството от 

22.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството от 

22.01.2019г., 1 стр. в оригинал;   

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството с дата от 

22.01.2019г., 1 стр. в оригинал;    

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец №7А на Възложителя от 

управителя Петранка Бояджиева, 

представляваща дружеството от 

22.01.2019г., 2 стр. в оригинал;     

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител към офертата с датата 

22.01.2019г. подписан от управителя 

Петранка Бояджиева, представляваща 

дружеството с дата от 23.01.2019г. в 

оригинал;  

12. Други документи Участникът е представил следните 

допълнителни документи: 

1.Удостоверение за добро изпълнение с 

изх. № РИС16-ТД26-608-[5]/ 21.12.2018г., 

издадено на участника  от СО-район 

„Искър”- заверено копие; 

2.Удостоверение №РК-0606/25.04.2016г., 

издадено на основание чл.166,ал.2 от ЗУТ, 

издадено от ДНСК към МРРБ, валидно до 

25.04.2021г.-заверено копие; 

3.Списък на екипа от правоспособни 

физическа лица към 04.04.2016г., издаден 

от ДНСК към МРРБ – заверено копие; 

 

           II.10.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 11. Оферта № 11 от „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 201942270, участник за обособена 

позиция № 8; 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 11 - РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019г. 

„ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 

201942270 

Обособена позиция № 8 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на 

документи, подписан от управителя Милена 

Димитрова – оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 23.01.2019г., подписано 

от управителя Милена Димитрова, 

състоящо се от 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:  

1.Участникът е представил Декларация 7А 

от 23.01.2019г., подписана от управителя 

Милена Димитрова, която не е по образеца 

на Възложителя, неразделна част от 

документацията за участие в обществената 

поръчка – 2 стр. в оригинал; 

2.Участникът е представил Декларация 7А 

от 23.01.2019г., подписана от собственика 

Люба Костадинова, която не е по образеца 

на Възложителя, неразделна част от 

документацията за участие в обществената 
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поръчка – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 23.01.2019г. 

с електронен подпис от собственика Люба 

Костадинова и управителя Милена 

Димитрова. 

12. Други документи 1.Препоръка от „ТИР-М” ЕООД от 

28.08.2017г. – 1 стр. заверено копие; 

2. Референция от Сдружение на 

собствениците на самостоятелни обекти , 

представлявано от инж. Оник Пилибосян от 

15.08.2018г. - 1 стр. заверено копие; 

3. Разрешение за ползване № СТ-09-

1557/17.10.2016г., издадено от ДНСК - 1 

стр. заверено копие; 

4.Удостоверение № РК-0696/31.03.2017г., 

изд. от МРРБ-ДНСК за извършване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ 

оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти и /или 

упражняване на строителен надзор със срок 

на валидност на удостоверението до 

31.03.2022г., ведно със Заповед № РД-27-

122/20.12.2017г. на МРРБ-ДНСК и списък 

на екипа от правоспособни физически лица, 

назначени по трудов или граждански 

договор  – общо 5 стр. заверени копия; 

5.Застрахователна полица № 

212218213000226 от 04.06.2018г., изд. на 

„ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, за 

професионална отговорност на участниците 

в проектирането и строителството с клауза 

„Професионална отговорност на 

консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор”, валидна до 

04.06.2019г., издадена от „ДЗИ – общо 

застраховане” ЕАД  – 1 стр. заверено копие; 

 

           II.11.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е представил в офертата си декларация 7А, която не е по образеца на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

          II.11.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

              1.Участникът да представи декларация образец 7А на Възложителя за задълженото лице 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  
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Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

        II. 12. Оферта № 12 от ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”, ЕИК 177067660, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

  ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 12 - РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019г. – ДЗЗД 

„ИКАР-ХИЙТ”, ЕИК 177067660 

Участници в обединението:  

„ИКАР КОНСУЛТ” АД, ЕИК 131192254 

„ХИЙТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 131376674 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи от 

22.01.2019г., подписан от представляващия 

обединението Пламен Владимиров – 2 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по Образец № 1А на Възложителя от 

22.01.2019г., подписан от представляващия 

обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”, Пламен 

Владимиров в оригинал - 3 стр. оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 22.01.2019г., подписана от 

представляващия обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”  

Пламен Владимиров, 1 стр. оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 22.01.2019г., подписана от 

представляващия обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”  

Пламен Владимиров - 1 стр. оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец 4 от 22.01.2019г., подписана 

от от 22.01.2019г., подписана от представляващия 

обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ” Пламен 

Владимиров - 1 стр. оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 22.01.2019г., подписана от 

представляващия обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”  

Пламен Владимиров - 1 стр. оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил 

1. Декларация по Образец 7 от 22.01.2019г., подписана 

от представляващия обединението ДЗЗД „ИКАР-

ХИЙТ”  Пламен Владимиров. - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец 7 от 22.01.2019г., подписана 
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от изпълнителния директор на „Икар Консулт” АД   

Пламен Владимиров - 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7 от 22.01.2019г., подписана 

от  управителя на „Хийт Консулт” ООД Пламен 

Владимиров - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от 

представляващия обединението ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”  

Пламен Владимиров, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка - 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от 

изпълнителния директор на „Икар Консулт” АД  

Пламен Владимиров, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка - 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от  

председателя на Съвета на директорите на „Икар 

Консулт” АД  Чавдар Кръстев, които не са по образец  

на Възложителя, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка - 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от член на 

Съвета на директорите на „Икар Консулт” АД  Николай 

Николов, които не са по образец  на Възложителя, 

неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка - 2 стр. в оригинал; 

5. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от 

управител на „Хийт консулт” АД Пламен Владимиров, 

които не са по образец  на Възложителя, неразделна 

част от документацията за участие в обществената 

поръчка - 2 стр. в оригинал; 

6. Декларация 7А от 22.01.2019г., подписана от 

представител на „Хийт консулт” АД - Чавдар Кръстев 

които не са по образец  на Възложителя, неразделна 

част от документацията за участие в обществената 

поръчка - 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за ДЗЗД „Икар-Хийт”, подписан на 24.01.2019г. 

с електронен подпис от представляващия обединението 

Пламен Владимиров. 

2. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Икар Консулт” АД, подписано на 

24.01.2019г. с електронни подписи от изпълнителния 

директор Пламен Владимиров, председател на Съвета 

на директорите Чавдар Кръстев и член на Съвета на 

директорите Николай Николов. 

3. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Хийт Консулт” ООД, подписан на 

24.01.2019г. с електронен подпис от управителя Пламен 

Владимиров. 
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12. Други документи 1. Договор за създаване на обединение „ИКАР-

ХИЙТ”от 23.08.2016г., сключен между „Икар Консулт” 

АД, ЕИК 131192254 и „Хийт Консулт” ООД, ЕИК 

131376674 – 4 стр. заверено копие; 

2. Анекс № 55 от 22.01.2019г.  към Договор за създаване 

на обединение „ИКАР-ХИЙТ”от 23.08.2016г. – 3 стр. в 

оригинал; 

 

           II.12.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

           2.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

           II.12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от задължените 

лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 

13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 13. Оферта № 13 от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 13 - РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019г.  

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851 

Обособена позиция № 1 
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1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 25.01.2019г., подписан от Красимира 

Накева - управител „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД – 1стр. в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от Красимира Накева – управител - 119 стр. в 

оригинал, от 24.01.2019 г,  ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., в  оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 11 стр. заверено копие; 

3. Декларации за експлоатационни 

показатели и характеристиката на продуктите – 

49 стр. заверени копия; 
 

4.Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Красимира Накева- управител на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД - 1стр. в оригинал;  
5.Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Красимира Накева- управител на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД – 1 стр. в оригинал;  

6.Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Красимира Накева- управител на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

7.Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Красимира Накева – управител на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД - в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла   на  чл.54,  ал.2  от  ЗОП - Образец 

№ 7  

 

Участникът е представил 2 /два/ броя декларация 

по Образец 7 на Възложителя: 

1.Декларация по Образец 7 от 25.01.2019г., 

подписана от Красимирa Накева – управител на 

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД - в оригинал 

1стр.; 

2.Декларация по Образец 7 от  15.01.2019г.,  с 

поставен фирмен печат на „ПРОЕКТАНТСКО  

БЮРО  ИНТЕКСАРХ” ЕООД  подписана от 

Стефка Иванова - управител на 

„ПРОЕКТАНТНСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ” 

ЕООД - в оригинал 1стр.; 

9. Декларация 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 № 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя,  подписана от: 

1. Красимира Накева - управител на „БУЛ 

СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД от 25.01.2019г.- 

2 стр. в оригинал;  

2. Стефкa Иванова - управител на 



 

56 

 

7А; „ПРОЕКТАНТНСКО БЮРО 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД, от 15.01.2019г. - 2 

стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

23.01.2019г. от управителя на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД г-жа Красимира Накева. 

2. Подизпълнителят „Проектантско бюро 

Интексарх” ЕООД е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис 

на 15.01.2019г. от управителя на „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД г-жа Стефка Иванова. 

12. Други документи 1. Удостоверение за добро изпълнение № 96-

00/2972 от 13.09.2017 г.  от кмета на Община 

Кюстендил - г-н Петър Паунов - 3 стр.  заверено 

копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 16 

от 11.09.2017 г.  от кмета на Община Самоков- г-н 

Владимир Георгиев -3 стр. заверено копие; 

3. Препоръка за „ПРОЕКТАНТНСКО БЮРО 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД Изх. № 215/ 03.01.2019г. от 

„ГРИЙН СИТИ 2004“ ООД- 1стр. заверено копие; 

4. Удостоверение за „ПРОЕКТАНТНСКО 

БЮРО ИНТЕКСАРХ” ЕООД Изх. № 11/ 

18.07.2018г. от ДЗЗД “ДОМУМ“ - заверено 

копие, 1стр.;  

5. Удостоверение за добро изпълнение за 

„ПРОЕКТАНТНСКО БЮРО ИНТЕКСАРХ” 

ЕООД Изх. № 005/ 24.02.2017г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД - заверено копие, 

1стр.; 

6. Декларация за ангажираност от Стефка  

Иванова- проектант по част Архитектурна от 

15.01.2019 г., в оригинал, 1стр;  

7. Декларация за ангажираност от 

Александър Ценов- проектант по част 

Конструктивна от 15.01.2019 г., в оригинал, 

1стр;  

8.  Декларация за ангажираност от Десислава  

Николчева- проектант по част Електрическа от 

15.01.2019 г., в оригинал, 1стр;  

9.  Декларация за ангажираност от Русалина  

Котова- проектант по част Водоснабдяване и 

канализация от 15.01.2019 г., в оригинал, 1стр;  

10. Декларация за ангажираност от Георги  

Грозданов- проектант по част Пожарна 

безопасност от 15.01.2019 г., в оригинал, 1стр;  

11. Декларация за ангажираност от Димитър  

Пенев- проектант по част Топлоснабдяване, 

отопление, вентилация и климатизация, от 

15.01.2019 г., в оригинал, 1стр; 

12. Декларация за ангажираност от Теодора  

Проданова- проектант по част План по 
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безопасност и здраве, от 15.01.2019 г., в 

оригинал, 1стр;  

13. Удостоверение за завършен курс на 

обучение № 120/ 02.11.2018г. от СТМ „ ЗДРАВЕ 

Д-Р САРАФОВА“ на Герасим Панев. 

14. Сертификат № BG14012 на Георги Попов 

за завършено тридневно обучение и издържан 

изпит за отговорник по контрола на качеството 

на изпълнение на строителството и вътрешни 

одитори на системи за управление- заверено 

копие, 1стр.; 

15. Сертификат за одобрение № 006-00133-Е 

на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД за 

съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 

Системи за управление на околната среда, 

валиден до 19.02.2021г., заверено копие, 1стр.; 

16. Сертификат за одобрение № 006-00133-Q 

на „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД за 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 

Системи за управление на околната среда, 

валиден до 19.02.2021г., заверено копие, 1стр.; 

17. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Стефка Иванова Рег.№ 

00665 от 01.01.2019г., валидно до 31.12.2019г., 

издадено от Камара на архитектите в България, 

заверено копие, 1стр. 

18. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Александър Ценов, Рег.№ 

42956, валидно  за 2019г., издадено от Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране, 

заверено копие, 1стр. 

19. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Георги Грозданов, Рег.№ 

13144, валидно  за 2019г., издадено от Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране, 

заверено копие, 1стр. 

20. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Димитър Пенев, Рег.№ 

41078, валидно  за 2019г., издадено от Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране, 

заверено копие, 1стр. 

21. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Десислава Николчева, 

Рег.№ 42196, валидно  за 2019г., издадено от 

Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране, заверено копие, 1стр. 

22. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Русалина Котова, Рег.№ 

06467, валидно  за 2019г., издадено от Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране, 

заверено копие, 1стр. 

23. Удостоверение за пълна проектантска 

правоспоспособност на Теодора Проданова, 

Рег.№ 08347, валидно  за 2019г., издадено от 

Камара на инженерите в инвестиционното 
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проектиране, заверено копие, 1стр. 

24. Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти на Лина Минева- 

Николова, Рег.№ 00519, валидно за 2019г., 

издадено от Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране, 1 стр. заверено 

копие; 

 

          II.13.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на проектант с ППП за 

осъществяване на технически контрол по част „Конструкции”, включен в състава на 

проектантския екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

 2.Участникът е представил договор за подизпълнение от 15.01.2019г. с „Проектантско бюро 

Интексарх” ЕООД, който урежда права и задължения на подизпълнителя по Обособена позиция № 

1 от настоящата обществена поръчка, но относно правоотношение с Възложител – Столична 

община – район „Възраждане”. 

            3. Участникът "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД   не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат установени на 

сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи 

от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 
 

           II.13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на проектант с ППП за 

осъществяване на технически контрол по част „Конструкции”, включен в състава на 

проектантския екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

            2.Участникът да представи договор за подизпълнение с „Проектантско бюро Интексарх” 

ЕООД, който урежда права и задължения на подизпълнителя по Обособена позиция № 1 от 

настоящата обществена поръчка  по правоотношение с Възложител – Столична община – район 

„Слатина”. 

            3. Участникът ”БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 14. Оферта № 14 от „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, участник за 

обособена позиция № 8; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 
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приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 14 - РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019г. 

„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, 

ЕИК 114596369 

Обособена позиция № 8 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 24.01.2019г., подписан от управителя 

Йордан Йорданов – 2 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 24.01.2019г., подписано 

от управителя Йордан Йорданов, състоящо 

се от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Йордан Йорданов - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

хартиен и магнитен носител, подписан от 

14.01.2019г., подписан от управителя 

Йордан Йорданов 

12. Други документи Не са представени 
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       II.14.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

        1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

         1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на строителен 

надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

за участие. 

 

II. 15. Оферта № 15 от -„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 15 - РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019г. -

„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

от 24.01.2019г., подписан от управителя 

Владимир Петков – 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 24.01.2019г., подписано от 

управителя Владимир Петков, 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата Участникът е представил декларация по 
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- Образец № 3; 

 

Образец 3 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

1 стр.  в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

1 стр.  в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписана от управителя Владимир Петков, 

2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител от дата 24.01.2019г., 

подписaн с електронен подпис от управителя 

Владимир Петков; 

12. Други документи  

 1. Удостоверение за добро изпълнение рег. 

индекс и дата № 18/СПУ 7289 от 

20.11.2018 г., изд. от Община Перник на 

„ВМЛ - Консулт” ЕООД, с посочване на 

обект, стойност и срок за изпълнение, 2 

стр. заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение рег. 

индекс и дата № 93-ОП-70/106/ от 

22.10.2018 г., изд. от Община Бургас на 

„ВМЛ - Консулт” ЕООД, с посочване на 

обекти, стойности и срокове за 

изпълнение, 2 стр. заверено копие; 

3. Удостоверение рег. индекс и дата № 

РИЛ17-ТД26-123/10.02.2017г., издадено  

от Район „Илинден” СО на „ВМЛ - 

Консулт” ЕООД с посочване на обект, 

стойност и срок за изпълнение, 2 стр. 

заверено копие. 

 

       II.15.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 16. Оферта № 16 от „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, участник за обособена позиция № 

6; 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 16 - РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019г. 
- „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 23.01.2019г., подписан от 

управителя Николай Колев – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 23.01.2019г., подписано от 

управителя Николай Колев – 2 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 23.01.2019г., 

подписана от управителя Николай Колев – 

1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 23.01.2019г., 

подписана от управителя Николай Колев – 

1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 23.01.2019г., 

подписана от управителя Николай Колев – 

1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 23.01.2019г., 

подписана от управителя Николай Колев – 

1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 23.01.2019г., 

подписана от управителя на участника 

„СТиКО-2000” ООД Николай Колев – 1 

стр. в оригинал; 

2.Представена е декларация по Образец 7 

на Възложителя от 21.01.2019г., подписана 

от управителя на подизпълнителя „Ателие 

Димови” ЕООД Веселин Димов – 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 23.01.2019 

г., подписана от управителя на участника 

„СТиКО-2000” ООД Николай Колев - 2 

стр. в оригинал; 

2.Участникът е представил декларация по 
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Образец 7А на Възложителя от 

23.01.2019г., подписана от съдружника на 

участника „СТиКО-2000” ООД Таня 

Колева – 2 стр. в оригинал; 

3.Представена е декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 21.01.2019г., подписана 

от управителя на подизпълнителя „Ателие 

Димови” ЕООД Веселин Димов – 2 стр. в 

оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан дата 

24.01.2019г. от Николай Колев, като 

управител и съдружник и от Таня Колева, 

като съдружник с електронни подписи; 

2.Подизпълнителят на участника е 

представил еЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан дата 21.01.2019г. с електронен 

подпис от управителя Веселин Димов;  

12. Други документи 1. Договор за подизпълнител от 

21.01.2019г., сключен между „СТиКО-

2000” ООД и „Ателие Димови” ЕООД 

- 3 стр. заверено копие; 

       

           II.16.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

       II.16.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 17. Оферта № 17 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235, участник за обособена 

позиция № 6; 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 17 - РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019г. - 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 

Обособена позиция № 6  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документите 

от 25.01.2019г., подписан от Иван Танкишев, 

управител на „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД- 1 стр. в 

оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от Иван 

Танкишев управител на „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД - 3 стр. в оригинал, ведно с приложение 

към него: 

- Техническо предложение- подписано от Иван 

Танкишев- управител на „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД - 26 стр. в оригинал  

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Иван Танкишев, управител на 

„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД -2 стр. в оригинал; 
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действителни собственици- Образец № 7А; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан от управителя Иван 

Танкишев с електронен подпис на 25.01.2019г.  

12. Други документи 1. Удостоверение за добро изпълнение изх. 

№ И-РД-920 от 10.05.2018г. с посочване на 

предмет, стойност и период, изд. от Община 

„Троян” – 2 стр. заверено копие; 

 

II.17.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

II. 18. Оферта № 18 от „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД, ЕИК 125537703, участник за обособена 

позиция № 3; 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 18 - РСЛ19-ТД26-195/ 25.01.2019 г.  

„СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД, ЕИК 125537703 

Обособена позиция № 3 

 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 25.01.2019г., подписан от Никола 

Николов – управител на „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” 

ООД – 1 стр.в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя, подписано 

от Никола Николов – управител - 90 стр. в 

оригинал, от 25.01.2019 г,  ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., в  оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 5 стр. заверено копие; 

3. Декларации за експлоатационни 

показатели и характеристиката на 

продуктите – 33 стр.  заверени копия;  
 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от Никола 

Николов – управител на „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” 

ООД - 1 стр.в оригинал; 
5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Никола Николов – управител на „СТРОЙ 

ЕКСПРЕС-НН” ООД - 1 стр.в оригинал; 
6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от от 25.01.2019г., подписана от 

Никола Николов – управител на „СТРОЙ 
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на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

ЕКСПРЕС-НН” ООД - 1 стр. в оригинал; 
 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Никола Николов – управител на „СТРОЙ 

ЕКСПРЕС-НН” ООД - 1 стр. в оригинал; 
8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Никола Николов – управител на „СТРОЙ 

ЕКСПРЕС-НН” ООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя,  подписана от Никола  

Николов - управител на „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” 

ООД от 25.01.2019г. - 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронни подписи на 

24.01.2019г. от управителите на 

„СТРОЙЕКСПРЕС-НН” ООД – Никола Николов  

и Донка Николова. 

12. Други документи 1.Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2015г.- 

1 стр. заверено копие; 

2.Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2016г.- 

1 стр. заверено копие; 

3.Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2017г.- 

1 стр. заверено копие; 

4.Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ 

ЕКСПРЕС-НН” ООД Изх. № 005/ 23.02.2019г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД - 2 стр. заверено 

копие; 

5.Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ 

ЕКСПРЕС-НН” ООД изх. № 049/ 20.12.2018г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – 2 стр. заверено 

копие;  

6.Декларация за ангажираност от Ивайло Мишев, 

в качеството си на  ръководител екип и 

архитект, от 21.01.2019г.- 1 стр.в оригинал;  

7.Декларация за ангажираност от Емил Динев- 

проектант по част Пожарна безопасност от 

21.01.2019 г.-1 стр. в оригинал; 

8.Декларация за ангажираност от Станимир  

Стайков- проектант по част Конструктивна и 

План по безопасност и здраве от 21.01.2019 г. -  

1 стр. в оригинал; 

9.Декларация за ангажираност от Йорданка  

Трайкова-Камбурова- проектант по част 

Електрическа от 21.01.2019 г. – 1 стр в 

оригинал; 



 

67 

 

10.Декларация за ангажираност от Ваня Петрова- 

проектант по част Топлоснабдяване, отопление, 

вентилация и климатизация, от 21.01.2019 г. – 

1 стр в оригинал; 

11.Декларация за ангажираност от Теодор  

Петров - проектант по част Водоснабдяване и 

канализация от 21.01.2019 г. - 1 стр в оригинал; 

12.Декларация за ангажираност от Христо  

Христов-технически контрол по част 

Конструктивна от 21.01.2019г. - 1 стр. в 

оригинал; 

13.Декларация за ангажираност от Анастасия  

Орсова- проектант по част План за управление 

на отпадъците от 21.01.2019г. - 1 стр в оригинал;  

  

II.18.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът не е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите и  не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

2.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с 

предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен орган на Възложителя, 

счита, че декларираният обем на изпълненото строителство не отговаря на изискванията, посочени 

в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. По отношение на посочените два обекта, в изпълнението 

на които фирма „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД е участвала като подизпълнител, декларирани в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

ЕЕДОП, за които са представени доказателства, а именно: 

 

А. Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД Изх. № 005/ 23.02.2019г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД - 2 стр. заверено копие; 

Б. Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД изх. № 049/ 20.12.2018г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – 2 стр. заверено копие; 

 

… комисията не може да извърши преценка дали изпълненият обем от подизпълнителя по 

отделните дейности СМР отговаря на изискванията на Възложителя за сходен обем съгласно 

определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като не е 

посочен делът на неговото участие в цялостното изпълнение на обектите.  

 

          II.18.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  
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1. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност –

проектиране, с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

доказателства /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, 

за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване 

на стойностите, датите и получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. 

 

2.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверения за добро 

изпълнение, с посочена информация за обема за поне две дейности - строителство, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или 

сходни с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие 

в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
. 

 

II. 19. Оферта № 19 от „Пешев” ЕООД, ЕИК 115742567, участник за обособена позиция № 11; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА№19–РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019г. – 

„Пешев” ЕООД, ЕИК 115742567 

Обособена позиция № 11 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи, 
подписан от управителя Свилен Пешев, 

представляващ дружеството с дата от 25.01.2019г., 1 

стр. в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя подписано от управителя Свилен 

Пешев, представляващ  дружеството с дата от 

25.01.2019г., 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от управителя Свилен Пешев, 

представляващ  дружеството с дата от 25.01.2019г., 1 

стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от управителя Свилен 
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 Пешев, представляващ дружеството с дата от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от управителя Свилен 

Пешев, представляващ  дружеството  с  дата от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от управителя Свилен 

Пешев, представляващ дружеството с дата от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от управителя Свилен 

Пешев, представляващ дружеството с дата от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от управителя Свилен 

Пешев, представляващ дружеството с дата от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил декларация за осигурен 

достъп по електронен път на адрес:    
https://peshevplovdiv.mylenovoemc.com/manage/folderco

ntent.html?folder=ESPD  до изготвен и подписан 

еЕЕДОП от управителите Свилен Пешев и Елена 

Урумова - Пастърмаджиева, представляващи 

дружеството. 

еЕЕДОП-ът е подписан с електронни подписи от 

двамата управители на дата 25.01.2019г.  

12. Други документи Участникът е представил декларация за осигурен 

достъп по електронен път до изготвен и подписан 

еЕЕДОП от управителя Свилен Пешев с дата 

25.01.2019г., 2 стр. в оригинал; 

 

             II.19.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална способности” 

на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на инвеститорски 

контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

II.19.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с 

посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения 

и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 във 

връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

II. 20. Оферта № 20 от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 20 - РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019г. - 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807 

Обособена позиция № 6  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документите 

от 25.01.2019г., подписан от Богдана 

Панайотова, управител на „ЕН АР КОНСУЛТ” 

ЕООД- 1 стр. в оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписано от 

Богдана Панайотова, управител на „ЕН АР 

КОНСУЛТ” ЕООД - 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 



 

71 

 

7;  

 

подписана Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Богдана Панайотова, управител на 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД -2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан от управителя Богдана 

Панайотова с електронен подпис на 25.01.2019г.  

12. Други документи Не са представени 

 

           II.20.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

           II.20.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II.21. Оферта № 21 от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, участник за обособена 

позиция № 5; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 21 - РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019г. 

- „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

201425668 

Обособена позиция № 5 
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1.Опис на съдържанието Участникът е представил списък на 

документи от 22.01.2019г., подписан от 

Марин Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД, - 1 стр. в оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 22.01.2019г., подписано 

от Марин Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД - 2 стр. в оригинал;  

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

22.01.2019г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

22.01.2019г, подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

22.01.2019г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД -1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 22.01.2019г., 

подписана от Марин Младенов, управител 

на „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 22.01.2019г., 

подписана от Марин Младенов, управител 

на „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 

22.01.2019г., подписана от Марин 

Младенов, управител на „КИМА 

КОНСУЛТ” ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител от 22.01.2019 г., 

подписан с електронен подпис от 

управителя Марин Младенов.  

12. Други документи Няма 

 

           II.21.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
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лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

           II.21.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II.22. Оферта № 22 от „Килтекс” ЕООД, ЕИК 203022445, участник за обособена позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 
ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА №22 с вх.№ РСЛ19-ТД26-211/ 

28.01.2019 г.  

„Килтекс” ЕООД, ЕИК 203022445 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът „Килтекс” ЕООД е представил опис 

на документите в офертата № РСЛ19-ТД26-

211/28.01.2019г. от 25.01.2019г. по Обособена 

позиция № 1, който е подписан от управителя  

Деян Ганев - 2 стр. в  оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Килтекс” ЕООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя, подписан от 

представляващия Деян Ганев - 124 стр. в 

оригинал от 25.01.2019 г, ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР 

подписан от представляващия Деян Ганев – 4 стр. 

в оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни 
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показатели – 82 стр. или 46 броя - заверени 

копия; 

3. Сертификати за съответствие-14 страници 

или 6 броя – заверено копие; 

4. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране подписан от 

представляващия Деян Ганев - 19 стр. в 

оригинал; 

5. Технология на строителството подписан от 

представляващия Деян Ганев от дата 25.01.2019г. 

– 80 стр. в оригинал; 

6.  Технологична последователност 

подписана от представляващия Деян Ганев – 6 

стр. в оригинал; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Деян Ганев в качеството си на управител на 

„Килтекс” ЕООД - 1 стр. в  оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил 1 /един/ брой  

декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписана от Деян Ганев в 

качеството си на управител на „Килтекс” ЕООД  - 

1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от  Деян Ганев в качеството си на 

управител на „Килтекс” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

2.Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Младен Христов в качеството си на 

управител на „План Консепт” ЕООД, ЕИК 

202662741, който ще участва, като 

подиизпълнител  на участника „Килтекс” ЕООД – 

1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от  Деян Ганев, в качеството си на 

управител на „Килтекс” ЕООД, ЕИК 203022445 – 

1 стр. в оригинал; 

2.Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Младен Христов, в качеството си на 

управител на „План Консепт” ЕООД, ЕИК 

202662741, който ще участва, като 

подиизпълнител  на участника „Килтекс” ЕООД – 

1 стр.  в оригинал; 

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от  Деян Ганев в качеството си на 

управител на „Килтекс” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

2.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Младен Христов в качеството си на 
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управител на „План Консепт” ЕООД, ЕИК 

202662741, който ще участва, като 

подиизпълнител  на участника „Килтекс” ЕООД  - 

- 1 стр. в оригинал; 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от  Деян Ганев в качеството си на 

управител на „Килтекс” ЕООД - 2 стр. в 

оригинал; 

2.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Младен Христов в качеството си на 

управител на „План Консепт” ЕООД, ЕИК 

202662741, който ще участва, като 

подиизпълнител  на участника „Килтекс” ЕООД  - 

2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът е представил ЕЕДОП, на магнитен 

носител и на хартия, подписан на 25.01.2019г. от 

управителитя на „Килтекс” ЕООД - Деян Ганев.   

2.Участникът е представил ЕЕДОП, магнитен 

носител и на хартия, подписан на 25.01.2019г. от 

управителитя на „План Консепт” ЕООД, ЕИК 

Младен Христов. 

12. Други документи 1.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 69-

59/4/07.08.2017г., издадено от община „Севлиево” 

във връзка с изпълнен Договор № ОП-

46/19.08.2016г. на ДЗЗД ”БИЛТЕКС” в което 

влизат „БИБО 69”ЕООД и „Килтекс” ЕООД за 

обект: ”Инженеринг – проектиране и изпълнение 

на СМР на сграда” с административен адрес в 

гр.Севлиево, ж.к.”Митко Палаузов” бл.6 - 

заверено копие; 

2.Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

19Ф-1119/23.01.2019г., издадено от община 

„Пловдив” на „Килтекс”ЕООД за изпълнен 

Договор №105/22.02.2018г. за обект: 

”Проектиране и изпълнение на СМР за 

подобряване на енергийната ефиктивност на 

съществуващи на многофамилни  жилищни 

сгради с административен адрес в гр.Пловдив, 

ж.к.”Тракия”, бл.26 - зеверено копие; 

3.Декларация за ангажираност с дата 25.01.2019г. 

от Антон Маринов-оригинал; 

4.Декларация за ангажираност с дата 25.01.2019г. 

от Елена Бакалова -оригинал; 

5.Декларация за ангажираност с дата 25.01.2019г. 

от Виктор Пачаръзов -оригинал; 

6.Декларация с дата 25.01.2019г. за участие, като 

подизпълнител от Младен  Христов в качеството 

на управител на „ПЛАН КОНСЕПТ”ЕООД – без 

положен подпис от управителя. 

7.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№10-

56-6/15.05.2017г., издадено от община „Стара 



 

76 

 

Загора” във връзка с изпълнен Договор 

№1840/29.07.2016г. на ДЗЗД ”ЗАРА КОНСЕПТ” 

в което влиза и „ПЛАН КОНСЕПТ” ЕООД за 

обект: ”Изпълнение на Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализиране на Националната програма за 

енергийна ефективност на много фамилните 

жилищни сгради на административен адрес в 

гр.Стара Загора, кв.”Зора” ул.”Единство” №28 - 

заверено копие; 

8.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП с дата 25.01.2019г. от Атанас Христов в 

качеството на Проектанат по част „Архитектура” 

и водещ проектант работещ в „Килтекс”ЕООД -

оригинал; 

9.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП  с дата 25.01.2019г. от Владимир  

Карапетров в качеството на Проектант по 

част”ОВ” и част „Енергийна ефективност” 

работещ в „Килтекс”ЕООД - оригинал; 

10.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП  с дата 25.01.2019г. от Димитър Илиев в 

качеството на Проектанат по част”Електро” и 

част „Пожарна безопастност” работещ в 

„Килтекс”ЕООД - оригинал; 

11.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП  с дата 25.01.2019г. от Елиза Ванкова в 

качеството на Проектанат по част”В и К” 

работещ в „Килтекс”ЕООД - оригинал; 

12.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП  с дата 25.01.2019г. от Иванка Петрова в 

качеството на Проектанат по част”Конструкции” 

и част „План за управление на строителните 

отпадъци” работещ в „Килтекс”ЕООД - оригинал; 

13.Декларация за поети задължения по чл.65, ал.3 

от ЗОП  с дата 25.01.2019г. от Пламен Димитров 

в качеството на Проектанат по част”ПБЗ” и 

Технически контрол по част „Конструкции” 

работещ в „Килтекс”ЕООД - оригинал; 

 

           II.22.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията има информация за същите по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.           

            2.Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „План 

Консепт” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 
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поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

            3. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД е представил заверено копие на удостоверение за добро 

изпълнение с изх.№ 69-59/4/07.08.2017г., издадено от община „Севлиево” във връзка с изпълнен 

Договор № ОП-46/19.08.2016г. на ДЗЗД ”БИЛТЕКС”, в което участват дружествата „БИБО 

69”ЕООД и „Килтекс” ЕООД за обект: ”Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на 

сграда” с административен адрес в гр.Севлиево, ж.к.”Митко Палаузов” бл.6. В представения 

документ липсва информация за дейностите, които всеки от участниците в обединението е 

осъществил във връзка с изпълнение на предмета на горецитираната обществена поръчка. В тази 

връзка за комисията е невъзможно да направи извод относно придобития опит по изпълнение на 

дейности по строителство на участника „Килтекс” ЕООД като част от ДЗЗД „Билтекс”. 

 

II.22.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1. Участникът„КИЛТЕКС” ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

             2.Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „План Консепт” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя 

             3. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД да представи допълнителни доказателства относно 

удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 69-59/4/07.08.2017г., издадено от община „Севлиево” 

във връзка с изпълнен Договор № ОП-46/19.08.2016г., от които да е видно какви дейности и с какъв 

обем е извършил същият по изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР на сграда”, с административен адрес в гр.Севлиево, ж.к.”Митко 

Палаузов” бл.6 като участник в ДЗЗД „БИЛТЕКС”. 

 

II.23. Оферта № 23 от „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД, ЕИК 201122703, участник за 

обособена позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА №23 - РСЛ19-ТД26-213/28.01.19г.,                

„Вип Консулт Инженеринг” ЕООД, ЕИК 

201122703 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът не е представил опис на документите 

в офертата №  РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 г. –  

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД по 

Обособена позиция № 1 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Павел Христов - 5 стр. в 
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оригинал, от 26.01.2019 г,  ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР – 4 

стр. в  оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни 

показатели – 24 стр. заверени копия; 

3. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране - 6 стр. в 

оригинал; 

4. Технология на строителството, подписана 

от представляващия Павел Христов от дата 

26.01.2019г.– 24 стр. в оригинал;  
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД - – 1 стр. в 

оригинал ; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 26.01.2019г.,  подписана 

от Павел Христов в качеството си на управител 

на „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД – 2 стр.в 

оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

26.01.2019г. от управителя на „Вип Консулт 

Инженеринг” ЕООД - Павел Христов.   

12. Други документи Не са представени 

 

 



 

79 

 

           II.23.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за едно строителство като част от 

инженеринг, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на 

които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, но не е представил доказателства - за 

изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, което не съответства на изискванията на Възложителя 

за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

               3. Участникът „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  не е представил на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат установени 

на сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи 

от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

               II.23.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

                1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               2.Участникът да представи еЕЕДОП на магнитен носител с декларирани две дейности по 

строителство, както и да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              3. Участникът „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да представи доказателства 

относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен 

съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 24. Оферта № 24 от „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 202737585, участник за обособена позиция 

№ 6; 



 

80 

 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 24 - РСЛ19-ТД26-

214/28.01.2019г. - „СД КОНСУЛТ” ООД, 

ЕИК 202737585 

Обособена позиция № 6 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

представените документи от 25.01.2019г., 

подписан от Димитър Димитров, управител 

на „СД КОНСУЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписано 

от Димитър Димитров, управител на „СД 

КОНСУЛТ” ООД - 3 стр. в оригинал;  

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Димитър 

Димитров, управител на „СД КОНСУЛТ” 

ООД - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Димитър 

Димитров, управител на „СД КОНСУЛТ” 

ООД -1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Димитър 

Димитров, управител на „СД КОНСУЛТ” 

ООД -1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Димитър Димитров, управител 

на „СД КОНСУЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Димитър Димитров, управител 

на „СД КОНСУЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

1. Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Димитър Димитров, управител 

на „СД КОНСУЛТ” ООД – 2 стр. в 
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контролираните от  тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 7А; 

оригинал; 

2. Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Снежана Дойчева, съдружник 

в  „СД КОНСУЛТ” ООД – 1 стр. в 

оригинал; 

3. Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Калоян Станчев, съдружник в 

„СД КОНСУЛТ” ООД – 1 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител от 25.01.2019 г., подписан 

с електронен подпис от управителя на „СД 

КОНСУЛТ” ООД Димитър Димитров.  

2.Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител от 25.01.2019 г., подписан 

с електронен подпис от управителя на „ВИ 

ЕЛ КОНСУЛТ” ЕООД Владислав Василев.  

12. Други документи Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-

164/20.09.2017г., издадено от РО НСК 

Пловдив при РДНСК Южен централен 

район – 2 стр. заверено копие; 

 

        II.24.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „СД КОНСУЛТ” ООД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „ВИ ЕЛ 

КОНСУЛТ” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства 

за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

2. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия еЕЕДОП и декларация образец 7А за лицето 

подизпълнител в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

 

          II.24.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът „СД КОНСУЛТ” ООД да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

„ВИ ЕЛ КОНСУЛТ” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към участниците”, точка 

7.7.1. от документацията на Възложителя.  

2. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия еЕЕДОП и декларация образец 7А за 

подизпълнителя в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

 

II. 25. Оферта № 25 от „Консултал” ЕООД, ЕИК 201431322, участник за обособена позиция № 

10; 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА№ 25–РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019г. 

– „Консултал” ЕООД, ЕИК 201431322 

Обособена позиция № 10 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи, 
подписан от управителя Милен Каменов, 

представляващ дружеството с дата 28.01.2019г. в 

оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя, подписано от управителя Милен 

Каменов, представляващ дружеството с дата от 

25.01.2019г. – 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г.- 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от управителя 

Милен Каменов, представляващ дружеството с 

дата от 25.01.2019г. – 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 
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обществени поръчки /ЕЕДОП/ носител към офертата с датата 25.01.2019г., 

подписан с електронен подпис от управителя 

Милен Каменов, представляващ  дружеството 

с дата от 25.01.2019г. в оригинал;  

12. Други документи Не са представени 

 

           II.25.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

           II.25.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

II. 26. Оферта № 26 от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 131254649, участник за обособена 

позиция № 10 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 26- РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019г. 

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 

131254649;  
Обособена позиция № 10 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи 

от 24.01.2019г., подписан от РУМЯНА 

ПАВЛОВА - МИРЧЕВА управител на 

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД -  1 стр. в 

оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя от 24.01.2019г., подписан от 

РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА управител 

на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД в 

оригинал- 2 страници; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на Участникът е представил декларация по 
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приложения проект на договор - Образец №2 Образец 2 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписан от РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА 

управител на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД 

– 1 стр.  в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписан от РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА 

управител на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД  

- 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец №4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписан от РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА 

управител на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец №5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 24.01.2019г.,  

подписан от РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА 

управител на -„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” 

ООД – 1 стр. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписан от РУМЯНА ПАВЛОВА-МИРЧЕВА 

управител на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

 

Участникът е представил 4 (четири) броя 

декларации по Образец7А, на Възложителя от 

24.01.2019г. Същите са подписани в 

качеството си на управители на дружеството  

съответно от г-жа  Мирчева; г-н Камстис, г-н 

Молитор; г-н Кюгер – 8 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронни 

подписи от представляващите дружеството г-

жа  Мирчева; г-н Камстис, г-н Молитор; г-н 

Кюгер с дата 24.01.2019г. 

12. Други документи Участникът е представил 4 (четири) броя 

декларации – съгласие за обработване на 

лични данни, на Възложителя от 24.01.2019г. 

Същите са подписани в качеството си на 

управители на дружеството съответно от г-жа 

Мирчева; г-н Камстис, г-н Молитор; г-н Кюгер 

– 4 стр. в оригинал; 

 

II.26.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

         1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 
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инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

          2. Участникът е представил в офертата си декларации  7А, които не са по образец   на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

II.26.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

         1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

         2. Участникът да представи декларации по образец 7А на Възложителя за задължените лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

II. 27. Оферта № 27 от „АДВАНС 2002 ”ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена позиция 

№ 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 27 с вх. № РСЛ19-ТД26-217/ 

28.01.2019 г.  

„АДВАНС 2002” ЕООД, ЕИК 126615172  

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът „АДВАНС 2002 ”ЕООД е представил 

опис на документите от 25.01.2019г., който е 

подписан от управителя  Лъчезар  Петев – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „АДВАНС 2002” ЕООД  е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Лъчезар Петев - 98 стр. в 

оригинал от 25.01.2019 г,  ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

инженеринг/проектиране и СМР/ с дата 

25.01.2019г., подписан от 
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представляващия участника Лъчезар   
Петев – 2 стр. в  оригинал; 

2.  Декларации за експлоатационни 

показатели – 30 стр. заверени копия; 

3. Сертификати за съответствие - 7 стр. 

заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Лъчезар Петев в качеството си на управител на 

„АДВАНС 2002” ЕООД – 1 стр. в оригинал;   

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Лъчезар Петев в качеството си на управител на 

„АДВАНС 2002” ЕООД – 1 стр. в оригинал;   

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Лъчезар Петев в качеството си на управител на 

„АДВАНС 2002” ЕООД – 1 стр.  в оригинал;   

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Лъчезар Петев в качеството си на управител на 

„АДВАНС 2002” ЕООД – 1 стр.  в оригинал;   

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Лъчезар Петев в качеството си на управител на 

„АДВАНС 2002” ЕООД – 1 стр. в оригинал;   

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя  от  25.01.2019г.,  

подписана от Лъчезар Петев в качеството си на 

управител на „АДВАНС 2002” ЕООД – 2 стр. в 

оригинал;   

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

25.01.2019г. от управителя на „АДВАНС 2002” 

ЕООД  - Лъчезар  Петев. 

2.Участникът е представил 7 броя ЕЕДОП за 

ангажирани трети лица както следва от: 

- арх. Евгения Георгиева - проектант по част 

„Архитектура”- подписан; 

- инж. Лазарин Ранчев - проектант по част 

„Пожарна безопастност” – подписан ; 

- инж. Христофор Найденов - технически 

контрол по част „Конструкции” - подписан 

на 21.01.2019г.; 

- инж. Даниела Кънева - проектант  по  част 

„Конструкции”, проектант по част „ПБЗ”  

и  проектант по част „План за управление 

на строителните отпадъци”/ПУСО/ - 

подписан на 21.01.2019г.; 

- инж. Анна Димова - проектант  по  част 
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„Електро”- подписан; 

- инж.Марияна Гълъбова -  проектант  по  

част „ВиК”-подписан; 

- инж. Искра Кънева -  проектант  по  част 

ОВК и по част „Енергийна ефективност”-

подписан; 

12. Други документи Не са представени 

           

         II.27.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

          1.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит в 

техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на най-малко три години 

опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност – за  специалиста по 

отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.6.2 във връзка с точка 10.5.2 от Част 

IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           3.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            4.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, но не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения 

за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, което 

не съответства на изискванията на Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно 

точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

             5. Участникът „АДВАНС-2002” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат установени на сайта на 

Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството. От анализираните 

ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се 

отнасят за услуги поадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

           

              II.27.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит в 
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техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект – за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

               2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на най-малко три години 

опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност – за  специалиста по 

отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част 

IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

               3.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               4.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               5.Участникът „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да представи доказателства 

относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен 

съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 28. Оферта № 28 от „СЕТАТЕХ ”ЕООД, ЕИК 202571423, участник за обособена позиция № 

4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 28 -  вх.№ РСЛ19-ТД26-218/ 

28.01.2019 г. 

„Сетатех” ЕООД, ЕИК 202571423 

Обособена позиция №4 

1. Списък на документите Участникът „Сетатех” ЕООД е представил опис 

на документите от 25.01.2019г., който е подписан 

от управителя  Мария Рандева – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Сетатех” ЕООД  е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя подписан от 

представляващия Мария Рандева - 116 стр. в 

оригинал и заверени копия от 25.01.2019 г,  ведно 

с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

инженеринг/проектиране и СМР/ с дата 
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25.01.2019г., подписан от 

представляващия участника Мария  

Рандева – 2 стр. в  оригинал; 

2.  Декларации за експлоатационни 

показатели – 36 стр. заверени копия; 

3. Сертификати за съответствие - 2 стр. 

заверени копия; 

4. Техническа  характеристика  – 4 стр. 

заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Мария Рандева в качеството си на управител 

на „Сетатех” ЕООД – 1стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Мария Рандева в качеството си на управител 

на „Сетатех” ЕООД  - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Мария Рандева в качеството си на управител 

на „Сетатех” ЕООД  - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана 

от Мария Рандева в качеството си на управител 

на „Сетатех” ЕООД – 1 стр.  в оригинал;  

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Мария Рандева в качеството си на управител на 

„Сетатех” ЕООД – 1 стр.  в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№7А на Възложителя  от  25.01.2019г.,  

подписана от Мария Рандева в качеството си на 

управител на „Сетатех” ЕООД – 2 стр. в 

оригинал;   

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът е представил ЕЕДОП, на магнитен 

носител, подписан на 25.01.2019г. от управителя 

на „Сетатех” ЕООД  - Мария Рандева. 

12. Други документи 1.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 

2600-451/06.04.2017г., издадено от община 

„Долни Дъбник” във връзка с изпълнен Договор 

№ 566/16.08.2016г. на „Сетатех” ЕООД  за обект: 

”Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

сграда на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 

заверено копие; 

2.Удостоверение за добро изпълнение с изх. №18-

00-2432/23.08.2017г., издадено от община 

„Пазарджик” на „Сетатех” ЕООД         за 

изпълнен Договор № 99-ЗОП-103/  08.08.2016г. за 

обект:”Работно проектиране, осъществяване на 

авторски надзор и изпълнение на строителни 
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дейности на многофамилни жилищни сгради във 

връзка с реализирането на Националната 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради” с адрес: 

гр.Пазарджик, ул.”Антим І” №10 - зеверено 

копие; 

3.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№33-

17-1746/29.09.2017г., издадено от община 

„Банско” на „Сетатех” ЕООД  за изпълнен 

Договор №Д-ОП-91/ 15.11.2016г. за обект: 

”Преустройство и подобряване на енергийна 

ефективност на  сгради” с адрес: гр.Банско и 

гр.Добринище - заверено копие; 

4.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№И-

РД-936/15.05.2018г., издадено от община „Троян” 

на „Сетатех” ЕООД         за изпълнен Договор 

№ПП-СОЗ-2016/07.11.2016г. за обект: 

”Изпълнение на инженеринг – проектиране, 

изпълнение на СМР и извършване на авторски 

надзор  във връзка с реализиране на  

Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради” 

с адрес: гр.Троян, ж.к.”Лъгът”, бл.13 - заверено 

копие; 

5.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№99-

00-23/16.05.2018г., издадено от община 

„Благоевград” на „Сетатех” ЕООД         за 

изпълнен Договор № 98-00-256/  22.08.2018г. за 

обект: ”Изпълнение на инженеринг – 

проектиране, изпълнение на СМР във връзка с 

реализиране на  Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради” с адрес: гр. Благоевград, 

ж.к.”Еленово”, бл.139, бл.№140, бл. № 141 - 

заверено копие; 

6.Отчет за приходи и разходи за 2015г. на 

„Сетатех”ЕООД с дата 17.03.2016г., 5 /пет/ 

страници - заверено копие; 

6а.Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 

„Сетатех”ЕООД с дата 17.03.2016г., 4 /четири/ 

страници - заверено копие; 

6б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2015г. 

на „Сетатех”ЕООД с дата 17.03.2016г. - 1/една/ 

страница - заверено копие; 

7.Отчет за приходи и разходи за 2016г. на 

„Сетатех”ЕООД с дата 22.02.2017г., 5/пет/ 

страници-заверено копие; 

7а.Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 

„Сетатех”ЕООД с дата 22.02.2017г., 4 /четири/ 

страници-заверено копие; 

7б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2016г. 

на „Сетатех”ЕООД с дата 22.02.2017г. - 1/една/ 

страница - заверено копие; 
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8.Отчет за приходи и разходи за 2017г. на 

„Сетатех”ЕООД с дата 10.03.2018г., 6 /шест/ 

страници - заверено копие; 

8а.Счетоводен баланс счетоводен баланс към 

31.12.2017г. на „Сетатех”ЕООД с дата 

10.03.2018г., 4 /четири/ страници - заверено 

копие; 

8б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2017г. 

на „Сетатех” ЕООД с дата 10.03.2018г., 1/една/ 

страница - заверено копие; 

 

 

                II.28.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

                 1.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

професионален опит в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация 

строителен обект– за  ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията на 

т.10.6.2 във връзка с т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                 2.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на пет дейности с 

предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен орган на Възложителя, 

счита, че декларираният обем на изпълненото строителство отговаря на изискванията, посочени в 

точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата относно представената референция изх. № 18-00-

2432/23.08.2017г., където се удостоверява изпълнението на обект със сходен обем - жилищна 

сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Антим” № 10, с разгъната застроена площ от 8092 кв. м. 

Останалите четири обекта, декларирани в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са представени удостоверения 

за добро изпълнение, а именно: 

 

„А. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 2600-451/06.04.2017г., издадено от община 

„Долни Дъбник”- заверено копие; 

 Б. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№33-17-1746/29.09.2017г., издадено от община 

„Банско” - заверено копие; 

В. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№И-РД-936/15.05.2018г., издадено от община 

„Троян” - заверено копие; 

Г. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№99-00-23/16.05.2018г., издадено от община 

„Благоевград” - заверено копие;” 

 

... не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката” съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като разгънатата 

застроена площ на жилищната сграда - бл. 263 по обособена позиция № 4 от настоящата 

обществена поръчка е 6312,28 м
2
, а представените от участника удостоверения за добро 

изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 
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             II.28.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит в 

техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

              2.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност с 

предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверение за добро 

изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно 

с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от  6312,28 

м
2
.  

 

II. 29. Оферта № 29 от „НСК София ”ЕООД, ЕИК 831838874, участник за обособена позиция № 

3; 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 29 с вх. № РСЛ19-ТД26-219/ 

28.01.2019 г.  

„НСК София” ЕООД, ЕИК 831838874 

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът „НСК София” ЕООД е представил 

опис на документите от 25.01.2019г. , който е 

подписан от управителя  Светлин Владимиров – 1 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „НСК София” ЕООД  е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя, подписан от 

представляващия Светлин Владимиров - 143 стр. 

в оригинал от 25.01.2019 г,  ведно с приложения 

към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

инженеринг /проектиране и СМР/ с дата  

подписан от представляващия участника 

Светлин Владимиров  –  2 стр. в  

оригинал; 

2.  Декларации за експлоатационни 

показатели и съответствие – 20 стр.  

заверени копия; 

3.  Техническа      характеристика   –  

4 страници заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът не е представил  декларация по 

Образец № 2; 
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5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът не е представил  декларация по 

Образец № 3; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът не е представил  декларация по 

Образец № 4;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът не е представил  декларация по 

Образец № 5;  

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Светлин Владимиров в качеството 

си на управител на „НСК София” ЕООД – 1 стр.  

в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя  от  25.01.2019г.,  

подписана от Светлин Владимиров в качеството 

си на управител на „НСК София” ЕООД  - 2 стр. в 

оригинал;  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

1.Участникът е представил ЕЕДОП, на магнитен 

носител, подписан на 25.01.2019г. с електронен 

подпис от Светлин Владимиров в качеството си 

на управител на „НСК София” ЕООД  в оригинал;  

12. Други документи 1.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 

РПД17-ТД26-1073-[1]/20.06.2017г., издадено от 

СО-район ”Подуяне”, във връзка с изпълнен 

Договор № РД-60-3/03.07.2014г. на „НСК София” 

ЕООД  за обект: „Доизграждане на физкултурен 

салон и топла връзка на 199-то ОУ”Св. Ап. Йоан  

Богослов”, ж.к.”Левски–Г” на територията СО-

район ”Подуяне” - заверено копие; 

2.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№РД-

02-18-2149/04.04.2017г., издадено от община 

„Павликени” на „НСК София” ЕООД, във връзка 

с  изпълнен Договор №83/21.10.2015г. за обект: 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на сградата на Многопрофилна болница за 

активно лечение, намираща се в гр.Павликени - 

заверено копие; 

3.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№26-

00-1477/164/07.09.2017г., издадено от „Басейнова 

Дирекция ”Черноморски район” на „НСК София” 

ЕООД във връзка с  изпълнен Договор № 

353/27.10.2016г. за обект: „Ремонт и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на 

„Басейнова Дирекция” Черноморски район”, 

намираща се в гр.Варна - заверено копие; 

4.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ И-
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5413/09.10.2017г., издадено от 

община”Свиленград”, във връзка с изпълнен 

Договор от 15.09.2016г. на „НСК София” ЕООД 

за обект:” Изпълнение на Инженеринг–

проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с 

реализацията на Националната програма за 

енергийната ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община 

Свиленград на сграда, с административен адрес в 

гр.Свиленград, ул.”Стефан Стамболов” № 26-28- 

заверено копие; 

5.Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

01-3285/27.09.2017г., издадено от община 

„Луковит” във връзка с изпълнен Договор № 

49/13.07.2016г. на „НСК София” ЕООД за обект: 

”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийната 

ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Свиленград на 

сграда, с административен адрес в гр. Луковит, 

ул.”Христо Ботев” № 10- заверено копие; 

6.Удостоверение за въвеждане в експлоатация с 

изх. № 18/15.08.2016г., издадено от община 

„Севлиево” на „Сдружението на собствениците в 

гр.Севлиево, във връзка с изпълнение на 

инженеринг за обект в гр.Севлиево, ул.”Хан 

Аспарух” № 3 и ул.”Христо Ботев” № 1  - 

заверено копие; 

7.Отчет за приходи и разходи за 2015г. на „НСК 

София” ЕООД  с дата 20.03.2016г., 5 страници-

заверено копие; 

7а.Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „НСК 

София” ЕООД  с дата 21.03.2016г., 4 страници-

заверено копие; 

7б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2015г. 

на „НСК София” ЕООД  с дата 21.03.2016г., 1 

страница - заверено копие; 

8.Отчет за приходи и разходи за 2016г. на „НСК 

София” ЕООД  с дата 23.02.2017г., 5 страница-

заверено копие; 

8а.Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „НСК 

София” ЕООД  с дата 23.02.2017г., 4 страници-

заверено копие; 

8б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2016г. 

на „НСК София” ЕООД с дата 23.02.2017г., 1 

страница - заверено копие; 

9.Отчет за приходи и разходи за 2017г. на „НСК 

София” ЕООД с дата 24.03.2018г., 6 страница-

заверено копие; 

9а.Счетоводен баланс счетоводен баланс към 

31.12.2017г. на „НСК София” ЕООД  с дата 

24.03.2018г., 4 страница - заверено копие; 
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9б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2017г. 

на „НСК София” ЕООД  с дата 25.03.2018г., 1  

страница - заверено копие; 

 

          II.29.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на проектант с пълна 

проектантска правоспобност по част „ОВ” при изпълнение на проектирането, съгласно точка 

10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

          2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит в 

техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с т.10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

          3.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на три  дейности 

проектиране с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото проектиране не отговаря на 

изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” за 

които са представени доказателства, а именно: 

 

          А.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ И-5413/09.10.2017г., издадено от 

община”Свиленград”, във връзка с изпълнен Договор от 15.09.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект:” Изпълнение на Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр.Свиленград, 

ул.”Стефан Стамболов” № 26-28- заверено копие; 

          Б.Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 01-3285/27.09.2017г., издадено от община 

„Луковит” във връзка с изпълнен Договор № 49/13.07.2016г. на „НСК София” ЕООД за обект: 

”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр. Луковит, ул.”Христо 

Ботев” № 10- заверено копие; 

            В.Удостоверение за въвеждане в експлоатация с изх. № 18/15.08.2016г., издадено от 

община „Севлиево” на „Сдружението на собствениците в гр.Севлиево във връзка с изпълнение на 

инженеринг за обект в гр.Севлиево, ул.”Хан Аспарух” № 3 и ул.”Христо Ботев” № 1  - заверено 

копие; 

 

... тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и 

стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата,  разгънатата застроена площ на жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция № 3 

от настоящата обществена поръчка е 6581,16 м
2
, а представените от участника удостоверения за 

добро изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

 

             4.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на шест дейности с 
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предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен орган на Възложителя, 

счита, че декларираният обем на изпълненото строителство отговаря на изискванията, посочени в 

точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата относно представената референция изх. № РД-02-18-

2149/04.04.2017г., където се удостоверява изпълнението на обект със сходен обем:” Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на многопрофилна болница за активно лечение, 

намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен екофонд”, с разгъната 

застроена площ от 9153 кв. м. Останалите пет обекта, декларирани в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са представени 

доказателства, а именно: 

 

             А.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ РПД17-ТД26-1073-[1]/20.06.2017г., 

издадено от СО-район ”Подуяне”, във връзка с изпълнен Договор № РД-60-3/03.07.2014г. на „НСК 

София” ЕООД  за обект: „Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка на 199-то ОУ”Св. 

Ап. Йоан  Богослов”, ж.к.”Левски–Г” на територията СО-район ”Подуяне” - заверено копие; 

             Б.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№26-00-1477/164/07.09.2017г., издадено от 

„Басейнова Дирекция ”Черноморски район” на „НСК София” ЕООД, във връзка с  изпълнен 

Договор № 353/27.10.2016г. за обект: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на „Басейнова Дирекция” Черноморски район”, намираща се в гр.Варна - заверено копие; 

             В.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ И-5413/09.10.2017г., издадено от 

община”Свиленград”, във връзка с изпълнен Договор от 15.09.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект:” Изпълнение на Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията 

на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр.Свиленград, 

ул.”Стефан Стамболов” № 26-28- заверено копие; 

             Г.Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 01-3285/27.09.2017г., издадено от община 

„Луковит” във връзка с изпълнен Договор № 49/13.07.2016г. на „НСК София” ЕООД за обект: 

”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр. Луковит, ул.”Христо 

Ботев” № 10- заверено копие; 

             Д.Удостоверение за въвеждане в експлоатация с изх. № 18/15.08.2016г., издадено от 

община „Севлиево” на „Сдружението на собствениците в гр.Севлиево, във връзка с изпълнение на 

инженеринг за обект в гр.Севлиево, ул.”Хан Аспарух” № 3 и ул.”Христо Ботев” № 1  - заверено 

копие; 

 

... не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като разгънатата застроена площ 

на жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция № 3 от настоящата обществена поръчка е 

6581,16 м
2
, а представените от участника доказателства са за обекти с по-малка разгъната 

застроена площ. 

 

           II.29.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на проектант с пълна 

проектантска правоспобност по част „ОВ” при изпълнение на проектирането, съгласно точка 

10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

           2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит в 
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техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

           3.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност с 

предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверение за добро 

изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно 

с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 

м
2
. 

           4.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност с 

предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверение за добро 

изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно 

с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 

м
2
.   

 

II. 30. Оферта № 30 от „Кар Строй” ЕООД, ЕИК 148105154, участник за обособена позиция № 

2; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 31 с вх.№ РСЛ19-ТД26-220/ 

28.01.2019 г.  

„Кар Строй” ЕООД,  ЕИК 148105154 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът „Кар Строй” ЕООД,  е представил 

опис на документите от 25.01.2019г., който е 

подписан от управителя Мирослава Николова – 

Вълчева – 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Кар Строй” ЕООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя подписан от 

представляващия Мирослава Николова - Вълчева  - 

135 стр. в оригинал от 25.01.2019 г,  ведно с 

приложения към него: 

1.  Линеен график за изпълнение на 



 

98 

 

проектиране  с дата 25.01.2019г., подписан 

от представляващия Мирослава Николова - 

Вълчева  – 1 стр. в  оригинал; 

2. Линеен график за изпълнение на СМР  с  

дата   24.01.2019г. подписан от 

представляващия Мирослава  Николова - 

Вълчева - 3 стр. в  оригинал; 

3.  Декларации за експлоатационни 

показатели – 77 стр. заверени копия; 

4. Декларация за произход- 2 страници- 

заверени копия; 

5. Сертификати за съответствие - 28 

страници- заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Мирослава Николова - Вълчева в качеството си на 

управител на „Кар Строй” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Мирослава Николова - Вълчева в качеството си на 

управител на „Кар Строй” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал;   

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил    декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Мирослава Николова - Вълчева в качеството си на 

управител на „Кар Строй” ЕООД – 2 стр. в 

оригинал;   

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Мирослава Николова - Вълчева в качеството си на 

управител на „Кар Строй” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал;   

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от  

Мирослава Николова - Вълчева в качеството си на 

управител на „Кар Строй” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана 

от  Мирослава Николова - Вълчева в качеството си 

на управител на „Кар Строй” ЕООД – 3 стр. в 

оригинал;  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП, на магнитен 

носител, подписан на 25.01.2019г. от управителя на 

„Кар Строй” ЕООД  - Мирослава Николова - 

Вълчева. 

 

12. Други документи Не са представени  
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         II.30.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

          1.Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на проектант с пълна 

проектантска правоспобност по част „Технически контрол по част „Конструкции” при 

изпълнение на проектирането, както и не е посочил кой от изброените проектанти ще бъде 

определен за водещ проектант, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

            2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           4. Участникът ”Карстрой” ЕООД не е представил на хартиен носител официални документи 

ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията 

същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може да се направи  

категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в 

обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

            II.30.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на 

проектант с пълна проектантска правоспобност по част „Технически контрол по част 

„Конструкции” при изпълнение на проектирането, както и да посочи кой от изброените 

проектанти ще бъде определен за водещ проектант, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 

10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             2.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

            3.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 



 

100 

 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.   

            4. Участникът "Карстрой" ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

II. 31. Оферта № 31 от „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД, ЕИК 125530930, участник за обособена 

позиция № 4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 31, с вх. № РСЛ19-ТД26-221/ 

28.01.2019 г.  

„Стройкомерс - ТТ” ЕООД, ЕИК 125530930 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът „Стройкомерс - ТТ” ЕООД  е 

представил опис на документите в офертата от 

25.01.2019г. по Обособена позиция № 4, който е 

подписан от управителя  Тошко Райчев – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Стройкомерс - ТТ” ЕООД  е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя, подписан от 

представляващия Тошко Райчев - 58 стр. в 

оригинал от 25.01.2019 г,  ведно с приложения към 

него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР 

подписан от представляващия Тошко 

Райчев Райчев  – 4 стр. в  оригинал; 

2.  Декларации за експлоатационни 

показатели – 45 стр. заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Тошко Райчев в качеството си на управител -1 стр.  

в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от  

Тошко Райчев в качеството си на управител – 1 

стр.  в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

1.Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

Тошко Райчев в качеството си на управител – 2 

стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 1.Участникът е представил декларация по Образец 
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НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

№ 5 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Тошко Райчев в качеството си на управител – 1 

стр.  в оригинал;  

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

1.Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана от 

Тошко Райчев в качеството си на управител – 1 

стр.  в оригинал; 

2.Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 22.01.2019г.,  подписана от 

Александър Иванов в качеството си на управител 

на „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, ЕИК 200445073, 

който ще участва, като подиизпълнител на 

участника „Стройкомерс -ТТ” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

1.Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана 

от Тошко Райчев в качеството си на управител на 

„Стройкомерс -ТТ” ЕООД – 2 стр. в оригинал;  

2.Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 22.01.2019г.,  подписана 

от Александър Иванов в качеството си на 

управител на „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, ЕИК 

200445073, който ще участва, като подиизпълнител 

на участника„Стройкомерс -ТТ” ЕООД – 2 стр.  в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП, на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

25.01.2019г. от управителя на „Стройкомерс -ТТ” 

ЕООД  - Тошко Райчев. 

2. Подизпълнителят е представил еЕЕДОП, 

магнитен носител, подписан с електронен подпис 

на 24.01.2019г. от управителя на „ТЕКТОНИК 

СТУДИО” ЕООД - Александър Иванов. 

12. Други документи 1.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№30-

87-1/23.01.2019г., издадено от община „Попово” 

във връзка с изпълнен Договор №Д-16-92/ 

25.08.2016г. на „Стройкомерс-ТТ”ЕООД за обект: 

”Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР 

на сграда” с административен адрес в гр.Попово, 

ж.к.”Русаля” бл.48, вх.А - заверено копие; 

2.Удостоверение за добро изпълнение с изх.№Пре-

01-1/24.01.2019г., издадено от община 

„Търговище” на „Стройкомерс-ТТ” ЕООД        за       

изпълнен        Договор    № 

BG16RFOP0001-1.033-0001-С01-S15/ 04.10.2017г. 

за обект: ”Основен ремонт и цялостно обновяване 

на І-во ОУ”Христо Ботев”, енергийно обследване, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

благоустройство и озеленяване на двор, спортни 

площадки, осветление и достъпна архитектура 

среда, пристройки за санитарни възли,  асансьори  

и рампи в УПИ-І, кв.124, ПИ 73626.506.571  в 

гр.Търговище - зеверено копие; 



 

102 

 

3.Отчет за приходи и разходи за 2015г. на 

„СтройкомерсТТ”ЕООД с дата 30.03.2016г. 1 

страница-заверено копие; 

3а.Отчет за приходи и разходи за 2016г. на 

„Стройкомерс-ТТ”ЕООД с дата 30.03.2017г. 

1  страница-заверено копие; 

3б.Отчет за приходи и разходи за 2017г. на 

„Стройкомерс-ТТ”ЕООД с дата 06.03.2018г. 

1 страница-заверено копие; 

4.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2015г. на 

„Стройкомерс-ТТ” ЕООД с дата 26.03.2016г.,1  

страница-заверено копие; 

4а.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2016г. на 

„Стройкомерс-ТТ” ЕООД с дата 28.03.2017г.,1 

страница-заверено копие; 

4б.Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство през 2017г. на 

„Стройкомерс-ТТ” ЕООД с дата 30.03.2018г., 1 

страница-заверено копие; 

5.Сертификат ISO 9001:2015г. за Система за 

управление на качеството, издаден на 

„Стройкомерс-ТТ”ЕООД, валиден до 23.03.2020г.  

– заверено копие; 

6.Сертификат ISO 14001: 2015г. за Система за 

управление на околната среда, издаден на 

„Стройкомерс-ТТ”ЕООД, валиден до 23.03.2020г. - 

заверено копие; 

7.Референция за добро изпълнение с изх. №РСЛ18-

ТД26-2166/2/20.11.2018г., издадена от СО-

район”Слатина” във връзка с изпълнен Договор от 

„ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД за обект: 

„Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“ на 

административен адрес в гр.София,ж.к.”Христо 

Смирненски” ул.”Мъдрен”, блок № 27 - заверено 

копие; 

8.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от арх. Веселин Иванов Мутафчиев в качеството си 

на водещ проектант и проектант по част 

„Архитектура” в екипа на фирма „ТЕКТОНИК 

СТУДИО” ЕООД подизпълнителя на участника 

„Стройкомерс ТТ” ЕООД -оригинал; 

9.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от инж. Лъчезар Филипов в качеството си на  

проектант  по част „Конструкции” и „ПБЗ” в екипа 

на фирма „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД 

подизпълнителя на участника „Стройкомерс - 

ТТ”ЕООД -оригинал; 

10.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от инж. Гено Димитров в качеството си на  
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проектант  по част „Електро” в екипа на фирма 

„ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД подизпълнителя на 

участника „Стройкомерс ТТ” ЕООД - оригинал; 

11.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от инж. Калин Кифонов в качеството си на  

проектант  по част „ОВК и Енергийна 

ефективност” в екипа на фирма „ТЕКТОНИК 

СТУДИО” ЕООД подизпълнителя на участника 

„Стройкомерс - ТТ” ЕООД-оригинал; 

12.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от инж. Лиляна Китова в качеството си на  

проектант  по част „ВиК”  и  проектант в част 

„ПУСО” в екипа на фирма „ТЕКТОНИК СТУДИО” 

ЕООД подизпълнителя на участника „Стройкомерс 

ТТ” ЕООД-оригинал; 

13.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от инж. Виолета Димитрова в  качеството си на  

проектант  по  част „Пожарна безопастност”  в 

екипа на фирма „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД 

подизпълнителя на участника „Стройкомерс ТТ” 

ЕООД-оригинал; 

14.Декларация за ангажираност с дата 22.01.2019г. 

от Мария Колева в качеството си на Технически 

контрол  по  част „Конструктивна” в екипа на 

фирма „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД 

подизпълнителя на участника „Стройкомерс ТТ” 

ЕООД - оригинал; 

 

           II.31.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД е посочил в еЕЕДОП-а, че ще ползва 

подизпълнител „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да 

представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част 

III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя. 

           2.Участникът "СТРОЙКОМЕРС ТТ" ЕООД е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 

           II.31.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

            2.Участникът „СТРОЙКОМЕРС ТТ” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП..  
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II. 32. Оферта № 32 от „Астра Консулт” ЕООД, ЕИК 101753016, участник за обособена 

позиция № 9 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА№ 32–РСЛ19-ТД26-222/ 

28.01.2019г. - „Астра Консулт” ЕООД,  

ЕИК 101753016 

Обособена позиция № 9 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи, подписан от управителя  

Васил Йорданов, представляващ 

дружеството с дата от 17.12.2018г. – 1 

стр. в оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение 

за изпълнение на поръчката по Образец 

№ 1Б на Възложителя подписано от 

управителя управителя Васил Йорданов 

от 15.01.2019г. – 3 стр. в оригинал; 

4.Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

5.Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  

6.Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 2 стр. в оригинал;   

7.Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 1 стр.  в оригинал;  

8.Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 1 стр. в оригинал;  
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9.Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец №7А на Възложителя от 

управителя Васил Йорданов от 

15.01.2019г. – 2 стр. в оригинал;       

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/   

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител към офертата, 

подписан с електронен подпис от 

управителя Васил Йорданов с дата 

24.01.2019г.  

 Участникът е представил ЕЕДОП на 

хартия  към офертата, подписан с дата 

на 15.01.2019г. от управителя Васил 

Йорданов. 

 

12. Други документи Не са представени  

 

II. 32.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

             2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че разполага с инженерно-технически 

персонал, но не е декларирал информация, дали  целия екип притежава пълна проектанска 

правоспособност съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.16 и във връзка с 

точка 10.15 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие. 

 

 

II. 32.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

            2. Участникът да представи ЕЕДОП на магнитен носител, подписан с електронен подпис от 

представляващия участник с декларирана в Раздел В „Технически и професионална способности” 

на част IV „Критерии за подбор” информация, че разполага с  инженерно-технически персонал, 
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съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

 

II. 33. Оферта № 33 от ДЗЗД „Стинпроект”, участник за обособена позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 33 - РСЛ18 РСЛ19-ТД26-

223/28.01.2019 г. – ДЗЗД „Стинпроект”; 

Обособена позиция № 3 

Участници в обединението: 

„СТИНИ” ООД, ЕИК 175165682, с управители 

Таня Колева, Иван Петков 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, ЕИК 102879014, с 

управител Мария Белински - Илиева 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи – 1 

стр.; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът ДЗЗД „Стинпроект” е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя подписан от 

представляващия Иван Петков от 24.01.2019г.- 

123 стр. в оригинал,  ведно с приложения към 

него: 

1. Линеен график за изпълнение на дейностите – 

1 стр., оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни показатели - 

40 стр., заверени копия; 

3. Декларации за съответствие; 6 стр. заверени 

копия; 

4. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт – 6 стр. – заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, от 

представляващия Иван Петков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

1 стр. в оригинал; 
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5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, от 

представляващия Иван Петков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, от 

представляващия Иван Петков – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 2 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, от 

представляващия Иван Петков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, от 

представляващия Иван Петков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

1 стр. в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 24.01.2019г. от участника ДЗЗД „Стинпроект”, 
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с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

от представляващия Иван Петков – 2 стр. в 

оригинал;  

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТИНИ” ООД, от управителя Иван Петков – 2 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 10.01.2019г. от участника в обединението 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД, Мария Белински-Илиева – 

2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП-и на магнитен 

носител от: 

1. ДЗЗД „Стинпроект”, подписан с ел. подпис от 

представляващия обединението Иван Петров на 

24.01.2019г.; 

2. „СТИНИ” ООД, участник в обединението, 

подписан с ел. подпис от управителя Иван Петков 

на 24.01.2019г. 

3. „ИНЖПРОЕКТ” ООД, участник в 

обединението, подписан с ел. подпис от 

управителя, Мария Белински – Илиева и от 

съдружника Петър Илиев на 17.01.2019г. 

Приложени са ЕЕДОП-и на магнитен носител на: 

- Христо Димов – проектант по част ОВК и ЕЕТ, 

подписан с електронен подпис от Христо Димов 

на 16.01.2019г. има ППП рег. номер 03783 – 

проверих го КИИП 

- Милен Маринов - проектант по част Електро, 

подписан с електронен подпис от Милен 

Маринов на 16.01.2019г. – има  ППП рег. номер 

09351 – проверих го КИИП 

- арх. Камен Кръстев - Ръководител екип- 

Архитект, подписан с електронен подпис от 

Камен Кръстев от 15.01.2019г. Има ППП Рег. № в 

КАБ 04781 – проверих го КИИП 

- инж. Александър Тричков - Технически 

контрол, подписан с електронен подпис от 

Александър Тричков на 16.01.2019г. – има ППП – 

проверих го № 03677 КИИП 

Общо 7 броя ЕЕДОП-и 

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на обединение от 

21.01.2019г. – 7 стр. в оригинал; 

2. Граждански договор за извършване на работа 

чрез личен труд от 10.01.2019г. между 

„Инжпроект” ООД и Камен Кръстев, по част 

„Архитектура” и като ръководител екип – 2 стр. 

заверено копие; 

3. Граждански договор за извършване на работа 

чрез личен труд от 10.01.2019г. между 

„Инжпроект” ООД и Милен Маринов, по част 

„Електро” – 2 стр. заверено копие; 

4. Граждански договор за извършване на работа 

чрез личен труд от 10.01.2019г. между 
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„Инжпроект” ООД и инж. Александър Тричков, 

по част „СК – технически контрол” – 2 стр. 

заверено копие; 

5. Граждански договор за извършване на работа 

чрез личен труд от 10.01.2019г. между 

„Инжпроект” ООД и Христо Димов, по част 

„ОВК” и „ЕЕТ” - 2 стр. заверено копие; 

6. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

РСЛ18-ТД26-2178/1/-22.11.2018г. изд. от СО 

район „Слатина” на „Стини” ООД, като участващ 

в „Рестини” ДЗЗД – 4 стр. заверени копия; 

7. Удостоверение Р01-299/17.02.2016г. изд. от 

„Енергоремонт холдинг” АД на „Стини” ООД – 1 

стр. заверено копие; 

 

 

         II.33.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

 

           1.Участникът в обединението „ИНЖПРОЕКТ” ООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на 

поръчката, но не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /удостоверения за 

добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне едно от декларираните услуги, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.       

            2.Участникът в обединението „Стини” ООД, който съгласно споразумението за създаване 

на обединение има задължението да изпълни СМР, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а,  професионален опит в техническото ръководство най-малко на 

един въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа, и професионален опит в 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един въведен в експлоатация 

строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, както и не е 

декларирал образователна степен и квалификация на целия инженерно – технически персонал, 

искуеми от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.2.от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

           3.Участникът е представил декларации образец № 7А, в които не е подчертал верния текст, 

съгласно указанията на Възложителя, дадени в точки 1, 2, 3 от посочената декларация. 

           4. Участникът „СТИН ПРОЕКТ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: "Стини" 

ООД и "Инжпроект" ООД. "Стини" ООД не представило  на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на 

дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 1 704 000, 

2016 г. - 1 241 000, 2017 г. - 1 555 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 

г. - 1 698 000, 2016 г. - 1 239 000, 2017 г. - 1 544 000. В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти 

сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя.  От анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод, че реализираните 

нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. "Инжпроект" 

ООД не представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 



 

110 

 

Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството само за 2015 год. За 2016 г. и 

2017 г. не са представени в ТР към АП ГФО към счетоводния баланс на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 191 000, 2016 г. - няма данни, 2017 г. - 

няма данни. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 191 000, 2016 г. - няма 

данни, 2017 г. - няма данни. В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на 

поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. От 

анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод, че реализираните нетни приходи от 

услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. 

 

II.33.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

          1. Участникът в обединението „ИНЖПРОЕКТ” ООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат 

стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно от 

декларираните в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП услуги с обем по-голям от 6581,16 м
2
, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата.  

           2. Участникът в обединението „Стини” ООД, който съгласно споразумението за създаване 

на обединение има задължението да изпълни СМР да представи ЕЕДОП с декларирани в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, професионален опит в техническото ръководство 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа, и 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един въведен 

в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, 

както и информация за образователна степен и квалификация на целия инженерно-технически 

персонал, изискуеми от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.2.от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя. 

            3. Участникът да представи декларации образец № 7А, с подчертан верен текст, съгласно 

указанията на Възложителя, дадени в точки 1, 2, 3 от посочената декларация. 

            4. Участникът „СТИН ПРОЕКТ” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 34. Оферта № 34 от „Възраждане 7” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 34 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

224/28.01.2019 г. – „Възраждане 7” ДЗЗД; 

Обособена позиция № 2 

Участници в обединението: 

„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 

101105090, с управител Николай Влахов; 

„БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175387957, с 
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управител Мартин Богоев; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предствените 

документи от 14.01.2019г. – 1 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 14.01.2019г. - 100 стр. в оригинал 

- ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график – 7 стр. оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни показатели - 

44 стр. зав. копия; 

3. Декларации за съответствие - 28 стр. зав. 

копия; 

4. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 16 стр.  зав. копия; 

5. Становище за допустимост -1 стр. зав. копие; 

6. Анализен сертификат – 1 стр. зав. копие; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 7”, от 

представляващия Николай Влахов – 1 стр. в оригинал; 
2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „НИКМАР 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от управителя Николай 

Влахов – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД, от управителя Мартин Богоев 

– 1 стр. в оригинал  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 7”, от 

представляващия Николай Влахов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „НИКМАР 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от управителя Николай 

Влахов – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД, от управителя Мартин Богоев – 1 

стр. в оригинал 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 7”, от 

представляващия Николай Влахов – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „НИКМАР 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от управителя Николай 

Влахов – 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД, от управителя Мартин Богоев – 

2стр. в оригинал  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 7”, от 
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29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

представляващия Николай Влахов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „НИКМАР 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от управителя Николай 

Влахов – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД, от управителя Мартин Богоев – 1 

стр. в оригинал 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 7”, от 

представляващия Николай Влахов – 1 стр. в оригинал; 
2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „НИКМАР 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от управителя Николай 

Влахов – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

14.01.2019г. от участника в обединението „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД, от управителя Мартин Богоев 

– 1 стр. в оригинал;   

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 14.01.2019г. от участника ДЗЗД „Възраждане 

7”, от представляващия Николай Влахов – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 14.01.2019г. от участника в обединението 

„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, от 

управителя Николай Влахов – 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация 7А от 14.01.2019г. от участника в 

обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, от 

управителя Мартин Богоев, която не е по образец 

на Възложителя – 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП-и на магнитен 

носител от: 

1. „Възраждане 7” ДЗЗД, подписан с електронен 

подпис от представляващия обединението 

Николай Влахов на 14.01.2019г.; 

2. „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 

подписан с електронен подпис от управителя 

Николай Влахов на 14.01.2019г.; 

3. „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Мартин Богоев 

на 17.01.2019г. 

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на „Възраждане 7” 

ДЗЗД от 02.01 .2019г. – 3 стр. – заверено копие; 

2. Анекс към Споразумение за създаване на 

„Възраждане 7” ДЗЗД от 14.01.2019г. – 1 стр. 

заверено копие; 
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II.34.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

          1.Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, който съгласно споразумението 

за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на 

поръчката, но не отговаря на изискването за обем и  не е представил доказателства - за изпълнение 

на проектирането (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участиците), които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една от 

декларираните услуги, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие 

в процедурата.  

 

          2.Участникът в обединението „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР е декларирал в 

част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ на 

ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е представил 

доказателства за декларираното строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

          3. Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД е представил в офертата си 

декларация 7А, която не е по образеца  на Възложителя, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка. 

          4. Участникът ДЗЗД „Възраждане 7” се състои от две дружества, както следва: "Никмар 

кънстракшън" ЕООД и "Богоев консулт" ЕООД. Изпълнител на СМР е "Никмар кънстракшън" 

ЕООД. Дружеството не е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 6 127 000, 2016 г. - 2 386 000, 2017 г. - 8 

242 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 5 852 000  /съгласно 

ЕЕДОП - 3 831 000/, 2016 г. - 2 178 000 /съгласно ЕЕДОП - 2 178 000/, 2017 г. - 7 984 000 /съгласно 

ЕЕДОП - 7 600 000/. В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. 

Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "Богоев консулт" ЕООД не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са 

установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за 

целите на ЗОП са: 2015 г. - 222 000, 2016 г. - 470 000, 2017 г. - 319 000. Посочените нетни обороти 

от продажби на услуги са: 2015 г. - 222 000, 2016 г. - 470 000, 2017 г. - 319 000. В ЕЕДОП 

дружеството има посочен един изпълнен обект сходен с предмета на поръчката. В ЕЕДОП няма 

посочени стойности за реализиран общ и специфичен оборот. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

           II.34.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 
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инвестиционни проекти, да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП, информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно 

с предмета на поръчката, и да представи доказателства (референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участиците), които съдържат информация за стойностите, 

датите и получателите, за поне една услуга – с обем сходен на поръчката - 12 998,91м
2
, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           2.Участникът в обединението „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР да представи 

доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на двете  декларирани в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП СМР, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.4. от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията за участие в процедурата. 

            3.Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД да представи декларация 

образец 7А на Възложителя за задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с 

чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” 

от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

             4.Участникът ДЗЗД "Възраждане 7" ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 35. Оферта № 35 от ДЗЗД „Саниране за Слатина” участник за обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 35 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

227/28.01.2019 г.– ДЗЗД „Саниране за Слатина” 

по Обособена позиция № 2 

представляващ - Надежда Владова 
Участници в обединението: 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, 

Надежда Владова - СМР 

„М-СИНТЕЗ” ЕООД, ЕИК 130995816, Мариана 

Цветкова - проектиране 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предствените 

документи от 25.01.2019г. от Надежда Владова – 

3 стр. оригинал;  

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя от 25.01.2019г. от Надежда Владова 

- 5 стр. в оригинал, ведно с приложения към него: 

1. Технологично строителна програма - от 

представляващия Надежда Владова - 110 стр. 
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оригинал; 

2. Линеен график – от представляващия Надежда 

Владова - 1 стр. оригинал; 

3. Декларации за експлоатационни показатели - 

15 стр. заверени копия; 

4. Декларации за съответствие - 8 стр. заверени 

копия; 

5. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт - 4 стр. заверени копия; 

6. Сертификат - 2 стр. заверени копия; 

7. Техническо описание - 2 стр. заверени копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 1 стр. в оригинал 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

1 стр. в оригинал; 
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2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 1 стр. в оригинал 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” от представляващия Надежда Владова – 

2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД от управителя Надежда 

Владова – 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението „М-

СИНТЕЗ” ЕООД от управителя Мариана 

Цветкова  – 2 стр. в оригинал 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП-и на магнитен 

носител (CD), в pdf формат, които не отговарят на 

изискуемия от Възложителя формат  от 

„Саниране за Слатина” ДЗЗД, „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 

ЕООД и „М-СИНТЕЗ” ЕООД; 

12. Други документи 1. Договор за създаване на обединение „Саниране 

за Слатина” ДЗЗД от 24.01.2019г. – 6 стр. 

оригинал;  

2. Сертификат за система за управление БДС EN 

ISO  9001:2015  на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД № 

BAS QMS V1286-1, валиден до 06.02.2020г. – 1 

стр. заверено копие; 

3. Сертификат за система за управление БДС EN 

ISO  14001:2015  на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД  № 

BAS EMS V1287-1, валиден до 06.02.2020г. – 1 

стр. заверено копие; 

4. Сертификат за система за управление BS OH 

SAS № 18001:2007  на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД  

№ BAS OHSAS V1288-1, валиден до 06.02.2020г. 
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– 1 стр. заверено копие; 

5. Удостоверение изд. от ЦПРС на КСБ № І – TV 

013255 на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД за Първа 

група и строежи от трета до пета категория 

валиден до 30.09.2019г. – 1 стр., ведно с 

Контролни талони към него – 2 бр. заверени 

копия; 

6. Застрахователна полица № 1316190081000039 

от 18.01.2019г. за професионална отговорност в 

проектирането и строителството по чл. 171 от 

ЗУТ изд. от „Дженелари Застраховане” АД на 

„М-СИНТЕЗ” ЕООД – 2 стр. заверено копие; 

7. Референция изх. № УД-492/25.04.2017г. изд. от 

Община Дупница на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 2 

стр. заверено копие; 

8. Референция изх. № 266/21.01.2019г. изд. от 78 

СУ „Христо Смирненски” гр. Банкя на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

9. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 532 

от 12.11.2018г. изд. от „Сити Билд Студио” ООД 

на „М-СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр. копие; 

10. Удостоверение изх. № 04-06-

42#111/20.10.2016г., изд. от Община Плевен за 

„М-СИНТЕЗ” ЕООД – 3 стр. копие;  

11. Отчет за приходи и разходи за 2015г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

12. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

13. Отчет за приходи и разходи за 2016г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

14. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

15. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

16. Отчет за приходи и разходи за 2017г. на 

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД – 6 стр. заверени копия; 

17. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

18. Отчет за приходи и разходи за 2015г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

19. Отчет за собствения капитал за 2015г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено копие; 

20. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2015г. на „М-СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено 

копие; 

21. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

22. Отчет за приходи и разходи за 2016г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

23. Отчет за собствения капитал за 2016г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено копие; 

24. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2016г. на „М-СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено 

копие; 

25. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на „М-
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СИНТЕЗ” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

26. Отчет за приходи и разходи за 2017г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 6 стр. заверени копия; 

27. Отчет за собствения капитал за 2017г. на „М-

СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено копие; 

28. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2017г. на „М-СИНТЕЗ” ЕООД – 1 стр., заверено 

копие; 

 

 

           II. 35.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът ДЗЗД „Саниране за Слатина”, както и участниците в обединението  

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД и „М-СИНТЕЗ” ЕООД са представили еЕЕДОП-и на магнитен носител, 

които не отговарят на изискуемия от Възложтеля формат. 

            2. Участникът ДЗЗД  „Саниране за Слатина” се състои от две дружества, както следва: "М-

синтез" ЕООД и "Престиж - Н.С." ЕООД. Изпълнител на СМР е "Престиж - Н.С" ЕООД. 

Дружеството е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни 

обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 351 000, 2016 г. - 644 000, 2017 г. - 263 000. 

Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 351 000  /съгласно ЕЕДОП - 351 

000/, 2016 г. - 644 000 /съгласно ЕЕДОП - 644 000/, 2017 г. - 263 000 /съгласно ЕЕДОП - 279 000/. В 

ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "М-синтез" ЕООД е представило на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 733 000, 2016 г. - 183 000, 2017 г. - 322 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 733 000, 2016 г. - 183 000, 2017 г. - 322 000. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

           II.35.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

           1.Участникът ДЗЗД „Саниране за Слатина”, както и участниците в обединението  

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД и „М-СИНТЕЗ” ЕООД да представят еЕЕДОП-и, подписани с 

електронен подпис от представляващия обединението, съответно от представляващите 

дружествата, участници в обединението в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът и участниците в обединението да използват образеца към документацията за участие в 

процедурата, публикуван на профила на купувача. 

           2.Участникът ДЗЗД "Саниране за Слатина" да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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II. 36. Оферта № 36 от „ПСГ”АД, ЕИК 131137959, участник за обособена позиция № 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 36 с вх.№ РСЛ19-ТД26-228/ 

28.01.2019 г.   

„ПСГ”АД, ЕИК 131137959 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът „ПСГ”АД е представил опис на 

документите подписан от Изпълнителния 

директор  Александър Николов, 2 стр. в оригинал 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ПСГ”АД е представил предложение 

за изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя подписан от представляващия 

Александър Николов - 9 стр. в оригинал от 

25.01.2019 г.,  ведно с приложения към него: 

1. Приложение № 1 -  Организация за  

изпълнение на инвестиционното 

проектиране,     подписана      на 

25.01.2019г.  от  представляващия  

Александър Николов - 49 стр.в оригинал; 

2. Приложение № 2 – Технология на 

строителството, подписано на 25.01.2019г. 

от представляващия Александър Николов 

– 97 стр. в оригинал; 

3. Приложение № 3 – Управление на  

рисковете подписано на 25.01.2019г. от 

представляващия Александър Николов – 

26 стр. в оригинал; 

4. Линеен график за изпълнение на СМР 

подписан на 25.01.2019г. от 

представляващия Александър Николов - 5 

стр. в оригинал; 

5. Декларации за експлоатационни 

показатели и съответствие – 72 стр. 

заверени копия; 

6. Сертификати за изпитване на типа на 

продукта – 3 стр. заверени копия; 

7. Протокол за първоначално изпитване на 

типа на продукта - 27 стр. заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана 

от Александър Николов в качеството си на 

Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 1 стр.  в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на Участникът е представил декларация по Образец 
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офертата - Образец № 3; 

 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г.,  подписана 

от  Александър Николов в качеството си на 

Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 1 стр.  в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Александър Николов в качеството 

си на Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 2 

стр.  в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Александър Николов в качеството 

си на Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 1 

стгр.  в оригинал;  

8.Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№7  

 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Александър Николов в качеството 

си на Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 1 

стр.  в оригинал;  

2. Участникът е представил декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Драгомир Николов в качеството си 

на управител на „АДМ СТУДИО” ООД, ЕИК 

131444043, който ще участва, като подизпълнител 

на участника „ПСГ” АД, 1стр.  в оригинал; 
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

1.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Александър Николов в качеството 

си на Изпълнителен директор на „ПСГ” АД, 2 

стр.  в оригинал;  

1а. Участникът е представил  декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Роса Савова в качеството си на член 

на Съвета на директорите на „ПСГ” АД, 2 стр.  в 

оригинал;  

1б. Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Пламен Иванов в качеството си на 

член на Съвета на директорите на „ПСГ” АД, 2 

стр.  в оригинал;  

2.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Драгомир Николов в качеството си 

на управител на „АДМ СТУДИО” ООД, ЕИК 

131444043, който ще участва, като 

подиизпълнител на участника „ПСГ” АД, 2 стр.  в 

оригинал;  

2а.Участникът е представил декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 25.01.2019г.,  

подписана от Михаил Кръстев в качеството си на 

управител на „АДМ СТУДИО” ООД, ЕИК 

131444043, който ще участва, като 

подиизпълнител на участника „ПСГ” АД, 2 стр.  в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 
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надпис „Предлагани ценови параметри” надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил еЕЕДОП, на магнитен 

носител, подписан на 28.01.2019г. от 

изпълнителния директор на  „ПСГ” АД  - 

Александър Николов, както  и подписан на 

28.01.2019г. от двамата членове на съвета на 

директорите - Роса Савова и Пламен Иванов. 

2.Участникът, като подизпълнител е представил 

еЕЕДОП, магнитен носител, подписан на 

28.01.2019г. от двамата управители  на „АДМ 

СТУДИО” ООД - Драгомир Николов и от Михаил 

Кръстев. 

12. Други документи 1. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител с дата 25.01.2019г. подписана от 

Драгомир Николов и от Михаил Кръстев в 

качеството си на управители на „АДМ СТУДИО” 

ООД, ЕИК 131444043, който ще участва, като 

подизпълнители на участника „ПСГ” АД, 1 стр.  в 

оригинал; 

2. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

66/16.08.2016г., издадено от общ. „Кюстендил” 

във връзка с изпълнен Договор №Д-00-

188/15.03.2016г. на „ПСГ” АД за обект: 

”Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на СМР на сграда” с 

административен адрес в гр. Кюстендил, ул.”Цар 

Петър” №11, 2 стр. заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

99-00-3/29.03.2017г., изд. от общ. „Благоевград” 

на „ПСГ” АД        за       изпълнен   Договор за 

инженеринг № 98-00-183/13.06.2016г. за обект: 

”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР на сграда” с 

административен адрес в гр. Благоевград, 

ж.к.”Струмско – център”, 2 стр. заверено копие; 

4. Отчет за приходи и разходи към 31.12. 2015г. 

на „ПСГ”АД с дата 28.03.2016г. - 1 стр. заверено 

копие; 

4а. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2016г. 

на „ПСГ”АД  с дата 01.03.2017г. -  1 стр. заверено 

копие; 

4б. Отчет за приходи и разходи към 31.12.2017г. 

на „ПСГ”АД  с дата 28.03.2018г. - 1 стр. заверено 

копие; 

5. Отчет за приходи и разходи за 2015г. на „АДМ 

СТУДИО” ООД с дата 26.02.2016г. - 1 стр. 

заверено копие; 

5а. Отчет за приходи и разходи за 2016г. на 

„АДМ СТУДИО” ООД с дата 21.02.2017г. - 1 стр. 

заверено копие; 

5б. Отчет за приходи и разходи за 2017г. на  

„АДМ СТУДИО” ООД с дата 20.02.2018г. - 1 стр. 

заверено копие; 

6. Счетоводен баланс за 2015г. на „АДМ 

СТУДИО” ООД с дата 26.02.2016г. – 2 стр. 
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заверено копие; 

6а. Счетоводен баланс за 2016г. на „АДМ 

СТУДИО” ООД с дата 21.02.2017г. – 2 стр. 

заверено копие; 

6б. Счетоводен баланс за 2017г. на „АДМ 

СТУДИО” ООД с дата 20.02.2018г. – 2 стр. 

заверено копие; 

 

 

II.36.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1. Участникът „ПСГ” АД  е представил на хартиен носител официални документи ГФО за 

2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията същите са 

установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може да се направи 

категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги, попадащи в 

обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

II.36.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

               1. Участникът „ПСГ” АД да представи доказателства относно реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на § 2, т. 66 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 37. Оферта № 37 от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853, участник за обособена 

позиция № 8; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 
 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 37 - РСЛ19-ТД26-

229/28.01.2019г. „СИНКО-

ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853 

Обособена позиция № 8 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на 

документи от 26.01.2019г., подписан от 

изпълнителния директор Стефан Попов – 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 

1А на Възложителя от 26.01.2019г., 

подписано от изпълнителния директор 

Стефан Попов - 2 стр. в оригинал; 
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4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Стефан Попов – 1 стр. в 

оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписана от изпълнителния 

директор Стефан Попов - 1 стр. в 

оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписан от изпълнителния 

директор Стефан Попов - 1 стр. в 

оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписан от изпълнителния 

директор Стефан Попов – 1 стр. в 

оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписан от изпълнителния 

директор Стефан Попов – 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:   

1.Декларация 7А, която не е по Образец на 

Възложителя от 26.01.2019г., подписан от 

изпълнителен директор Стефан Попов - 2 

стр. в оригинал;  

2.Декларация 7А, която не е по Образец  

на Възложителя с дата 21.11.2016г., 

подписан от Председател на Съвета на 

Директорите  Стоян Гашаров - 2 стр. в 

оригинал; 

3.Декларация 7А, която не е по Образец на 

Възложителя от 26.01.2019г., подписан от 

Член на Съвета на Директорите  Владимир 

Вълков - 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил eЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 

27.01.2019г. с електронен подпис от 

изпълнителния директор Стефан Попов;   

12. Други документи Не са представени  

 

       II.37.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 
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        1. Представеният от участника eЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП, а единствено от изпълнителния директор 

Стефан Попов. 

        2. Участникът е декларирал в eЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

за участие. 

         3. Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

          II.37.1.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

 

          1. Участникът да представи eЕЕДОП, подписан с електронен подпис от всички задължени 

лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП – изпълнителния директор Стефан Попов, председател на 

Съвета на директорите Стоян Гашаров и член на Съвета на Директорите  Владимир Вълков. 

         2. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на строителен 

надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

за участие. 

         3. Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от задължените 

лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 

13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

II. 38. Оферта № 38 от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 131456138, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 38 - РСЛ19-ТД26-

230/28.01.2019г. - „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 

131456138 

Обособена позиция № 6  

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

представените документи, които 

съдържа офертата на участника от 

25.01.2019г., подписан от Красимир 

Гатев, управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД - 2 стр. в 

оригинал; 
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2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1А на 

Възложителя от 25.01.2019г., 

подписано от Красимир Гатев, 

управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД - 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Красимир 

Гатев, управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Красимир 

Гатев, управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Красимир 

Гатев, управител на „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД-2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Красимир 

Гатев, управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД-1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от Красимир 

Гатев, управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД-1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

1.Участникът е представил 

декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Красимир Гатев, 

управител на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД-2 стр. в оригинал; 

2.Участникът е представил 

декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Борислав Досев, 

управител на „БОЙДИП” ЕООД-2 стр. 

в оригинал; 

3.Участникът е представил 

декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Борислав Досев, 

управител на „ПИ ЕЙЧ ФИНАНС” 
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ЕАД -2 стр. в оригинал; 

4.Участникът е представил 

декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 25.01.2019г., 

подписана от Мариета Шолева, 

прокурист на „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД-2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан от 

Красимир Гатев, Мариета Шолева и 

Борислав Досев, с електронни 

подписи на 25.01.2019г.  

12. Други документи Не са представени 

 

           II.38.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

          II.38.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 39. Оферта № 39 от „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 7; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

  ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ОФЕРТА № 39 - РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019г. – „ЕЕ 

Слатина 2019” ДЗЗД  

Участници в обединението:  



 

127 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Ню дайрекшънс” ООД, ЕИК 201614733 

„Строл-1000” АД, ЕИК 130046442 

Обособена позиция № 7 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на представените 

документи от 25.01.2019г., подписан от 

представляващия Красимир Гатев – 2 стр. в оригинал;  

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по Образец № 1А на Възложителя от 

25.01.2019г., подписано от представляващия Красимир 

Гатев – 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия Красимир Гатев – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия Красимир Гатев – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия Красимир Гатев – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия Красимир Гатев – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия Красимир Гатев – 2 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

представляващия „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД Красимир 

Гатев – 2 стр. в оригинал; 

2. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

управителя на „Ню дайрекшънс” ООД Красимир Гатев 

– 2 стр. в оригинал; 

3. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

съдружник в „Ню дайрекшънс” ООД Веселин Флоров 

– 2 стр. в оригинал; 

4. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

съдружник в „Ню дайрекшънс” ООД Деян Петков – 2 

стр. в оригинал; 

5. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

изпълнителен директор и член на Съвета на 
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директорите в „Строл-1000” АД Савина Белчева – 2 

стр. в оригинал; 

6. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от член на 

Съвета на директорите в „Строл-1000” АД Слава 

Василева – 2 стр. в оригинал; 

7. Участникът е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписана от член на 

Съвета на директорите в „Строл-1000” АД Иван 

Крумов – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 25.01.2019г. с електронен 

подпис от представляващия „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД 

Красимир Гатев;  

2. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Ню дайрекшънс” ООД, подписан на 

24.01.2019г. с електронен подпис от съдружника Деян 

Петков.  

3. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Ню дайрекшънс” ООД, подписан на 

25.01.2019г. с електронен подпис от управителя 

Красимир Гатев.  

4. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Ню дайрекшънс” ООД, подписан на 

24.01.2019г. с електронен подпис от съдружника 

Веселин Флоров.  

5. Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител за „Строл-1000” АД, подписан на 24.01.2019г. 

с електронни подписи от  изпълнителен директор и 

член на Съвета на директорите Савина Белчева, член 

на Съвета на директорите Слава Василева, член на 

Съвета на директорите  Иван Крумов. 

12. Други документи 1. Договор за създаване на дружество (консорциум) от 

22.01.2019 г., сключен между „Ню дайрекшънс” ООД 

и „Строл-1000” АД – 10 стр. в оригинал; 

            

           II.39.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 
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           II.39.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II.40 Оферта № 40 от „С.И.С. М-СТРОЙ ”ЕООД, ЕИК 202592517, участник за 

обособена позиция № 3; 
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 40 с вх. № РСЛ19-ТД26-

232/28.01.2019 г. 

„С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 202592517 

Обособена позиция №3 

1. Списък на документите Участникът „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД е 

представил опис на документите от 23.01.2019г. 

подписан от управителя Светломира Парушкова; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД  е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Светломира Парушкова - 122 

стр. в оригинал от 26.01.2019г., ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

инженеринг /проектиране и СМР/, 

състоящ се от 1 стр. в  оригинал; 

2. Декларации за експлотационни 

показатели - 68 стр. заверени копия; 

3.  Декларации за съответствие – 5 стр. 

заверени копия; 

4.  Декларации за характеристика на 

строителния продукт – 4 стр. заверени 

копия; 

5.  Сертификати за годност на материали – 2 

стр. заверено копие; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 23.01.2019г.,  подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал; 
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5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 23.01.2019г., подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 23.01.2019г., подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 21.01.2019г.,  подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец  

№ 7  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 23.01.2019г., подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

спреференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 23.01.2019г., подписана 

от Светломира Парушкова в качеството си на 

управител на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, 2 стр. в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1.Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

05.01.2019г. от Светломира Парушкова в 

качеството си на управител на „С.И.С. М-

СТРОЙ” ЕООД, който не отговаря на изискуемия 

формат и е за друга процедура провеждаща се в 

СО-район ”Люлин”. 
12. Други документи 1. Референция издадена от СО-район ”Изгрев” 

във връзка с изпълнен Договор в периода от 

13.01.2017г. до 05.12.2018г. в съдружие с 

дружеството „Балмер инженеринг” ООД в ДЗЗД 

”Строй – Пловдив” за обект: ”Обновяване на 

енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийната 

ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на гр. София, СО - район 

„Изгрев”, 2 стр. заверено копие; 

2. Референция издадена от „Ремар инвестмънт” 

ООД, с ЕИК 202461681 със седалище и адрес в 

гр. София, ж.к. ”Разсадника”, бул. ”Вардар”, бл. 

22а, вх. Е, ет. 4, на „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД за 

изпълнен договор на обекти: „Жилищна сграда с 

магазин и подземен гараж РЗП 970кв.м и 

Жилищни сгради № 1 и № 2 с магазини, пицария 

и подземни гаражи с РЗП 8687,60кв.м находящи 
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се в гр. София, метност ”Манастирски ливади 

изток”, 1 стр. заверено копие; 

3. Отчет за приходи и разходи за 2015г. на 

„С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД от 27.03.2016г., 5 стр. 

заверено копие; 

4. Отчет за приходи и разходи за 2016г. на 

„С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД от 21.02.2017г., 5 стр., 

заверено копие; 

5. Отчет за приходи и разходи за 2017г. на 

„С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД от 01.04.2018г., 6  

стр., заверено копие; 

 

II.40.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че не 

са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

1.Участникът „С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника на 05.01.2019г., който не отговаря 

на изискуемия от Възложителя формат и е попълнен за процедура с Възложител –Кмет на район 

„Люлин”. 

 

II.40.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1. Участникът „С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД да представи еЕЕДОП за настоящата  процедура 

с Възложител - Кмет на район „Слатина”, подписан с електронен подпис от представляващия 

дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в 

точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за подбор“. Съгласно 

разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. 

„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от 

Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за 

системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 

Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да 

използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на 

купувача. 

 

II. 41. Оферта № 41 от „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, БУЛСТАТ 177323597, участник за 

обособена позиция № 1; 
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 41 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

233/28.01.2019 г. – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ДЗЗД, по Обособена позиция № 1 
Участници в обединението: 

1. „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, ЕИК 131188170, с 

управител Людмил Бойчинов; 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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2. „АЛЯ-СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 204260385, с 

управител Анита Янкова; 

3. „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 203052837, с 

управител Йорданка Киркова – Станкова; 

4. „ЕКА СТУДИО” ЕООД, ЕИК 200177935, с 

управител Ангел Енкин; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предствените 

документи от 25.01.2019г. от Анита Янкова – 1 

стр. оригинал;  

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя от 26.01.2019г. - от Анита Янкова - 

73 стр. в оригинал, ведно с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на дейностите – 

от представляващия Анита Янкова - 1 стр. 

оригинал; 

2. Календарен план – график 3 стр. оригинал; 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

16 стр. заверени копия; 

4. Декларации за съответствие - 10 стр. заверени 

копия; 

5. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт – 6 стр. заверения копия; 

6. Сертификат - 1 стр. заверено копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

– 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

– 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

– 1 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

– 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

– 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 
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с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

от 26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Боал 

инженеринг”, от представляващия Анита Янкова 

–2стр.в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 26.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕКА СТУДИО” ЕООД, от управителя Ангел 

Енкин – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 26.01.2019г. от участника в обединението „ЕВ 

ДИ ТРАНС” ЕООД от управителя Йорданка 

Киркова – Станкова  – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 26.01.2019г. от участника в обединението  

„БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД от управителя 

Людмил Бойчинов – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 26.01.2019г. от участника в обединението 

„АЛЯ-СТРОЙ” ЕООД от управителя Анита 

Янкова  – 1 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОПИ на магнитен 

носител от: 

1. „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, подписан с 

електронен подпис от представляващия Анита 

Янкова на 23.01.2019г. 

2. „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управител Людмил 

Бойчинов на 24.01.2019г. 

3. „АЛЯ-СТРОЙ” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управител Анита Янкова на 

23.01.2019г. 

4. „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управител Йорданка 

Киркова – Станкова на 23.01.2019г. 

5.„ЕКА СТУДИО” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управител Ангел Енкин на 22.01.2019г. 

12. Други документи 1. Договор за дружество по ЗЗД консорциум/ от 

14.08.2018г. – 7 стр. заверено копие; 

2. Допълнително споразумение към договор за 

учредяване на консорциум „Боал инженеринг” 

ДЗЗД от 07.01.2019г. – 3 стр. оригинал; 

3. Удостоверение изд. от ЦПРС на КСБ № І – TV 

018769 на „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД за Първа група 

и строежи от трета до пета категория, валиден до 

30.09.2019г. – 1 стр., ведно с Контролен талон 

към него – общо 2 бр. заверени копия; 

4. Сертификат на система за управление ISO 

14001:2015 на „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД № 

BG18072711095, валиден до 26.07.2021г. – 1 стр. 

заверено копие; 

5. Сертификат на система за управление ISO 

9001:2015 на „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД № 

BG18072711094, валиден до 26.07.2021г. – 1 стр. 

заверено копие; 
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6. Удостоверение изд. от ЦПРС на КСБ № І – TV 

018755 на „Бойчинов 2004” ЕООД за Първа група 

и строежи от трета до пета категория, валиден до 

30.09.2019г. – 1 стр., ведно с Контролен талон 

към него – общо 2 бр. заверени копия; 

7.  Сертификат на система за управление ISO  

9001:2015 на „Бойчинов 2004” ЕООД № 

BG18072711098, валиден до 26.07.2021г. – 1 стр. 

заверено копие; 

8. Сертификат на система за управление ISO 

14001:2015 на „Бойчинов 2004” ЕООД № 

BG18072711099, валиден до 26.07.2021г. – 1 стр. 

заверено копие; 

9. Сертификат на система за управление OH SAS 

18001:2007 на „Бойчинов 2004” ЕООД № 

BG18072711101, валиден до 26.07.2021г. – 1 стр. 

заверено копие; 

10. Референция, издадена на „Бойчинов 2004” 

ЕООД от „Омния Констракторс”  ООД 

05.01.2018г. - 1 стр. заверено копие; 

11. Референция, издадена от „Абраксас Риалти” 

ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 21.02.2018г. 

– 1 стр. заверено копие;  

12. Референция, издадена от „МВ Документс” 

ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 10.03.2017г. 

1 стр. заверено копие; 

13. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

7000-692-4/26.05.2017г., изд. от Община Ловеч на 

„ЕКА СТУДИО” ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

14. Удостоверение за ППП на Ангел Енкин, рег. 

№ 04668, валидно до 31.12.2019г., изд.- от КАБ – 

1 стр. заверено копие; 

15. Удостоверение за ППП на Таня Петкова, рег. 

№ 05880, валидно за 2019г., изд. от КИИП – 1 стр. 

заверено копие; 

16. Удостоверение за ППП на Виргиния 

Петракиева, рег. № 06177, валидно за 2019г. изд. 

от КИИП – 1 стр. заверено копие; 

17. Удостоверение за ППП на инж. Силва 

Василева, рег. № 13273, валидно за 2019г. изд. от 

КИИП – 1 стр. заверено копие; 

18. Удостоверение за ППП на инж. Стоян Попов, 

рег. № 41075, валидно за 2019г. изд. от КИИП – 1 

стр. заверено копие; 

19. Удостоверение за ППП на Виргиния 

Петракиева, рег. № 1047/Н № Із – 1971/209, за 

завършен курс семинар за проектиране част ПБЗ. 

изд. от КИИП – 1 стр. заверено копие; 

20. Удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част Конструктивна  на инж. Георги 

Бакърджиев, рег. № 00415, валиден до 

29.09.2022г. изд. от КИИП – 1 стр. заверено 

копие; 

21. Удостоверение за завършен курс по 

Координатор по безопасност и здраве в 
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строителството на инж. Виргиния Петракиева, 

курс № ХХVІ № 0557 на ТБС Консултинг ООД – 

1 стр. заверено копие; 

22. Сертификат № 1041 от 20.10.2014г. на инж. 

Виргиния Петракиева, проектант с рег. № 06177 

но КИИП – 1 стр., заверено копие; 

23. Удостоверение № 107 от 25.04.2018г. на 

Георги Раев, за завършен курс „Осъществяване 

контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствието на влаганите 

в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност” изд. от 

ЦПС „Александра” – 1 стр. заверено копие; 

 

               II. 41.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

                 1.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, е 

представил Декларация 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 № 7А с несъществуващ ЕИК № на 

дружеството  

                  2.Участникът в обединението, „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД в еЕЕДОПА Част II: 

Информация за икономическия оператор, раздел A: е декларирал несъществуващ 

идентификационен номер по ДДС, а именно: 13118170.  

                  3.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава ръководителя на екипа, 

на каква длъжност е бил при изпълнението на декларираните обекти, поради което Комисията не 

може да направи извод дали ръководителят на екипа притежава изискващия се професионален 

опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект, 

както и изискуемия опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

                 4.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава техническия 

ръководител на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като технически 

ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10  

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията 

за обществената поръчка. 

                 5.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

електротехника на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации”  от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

                 6.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 
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отопление и вентилация, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по ОВ, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор”документацията за 

обществената поръчка. 

                 7.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование притежава специалистът по контрол на 

качеството, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията 

за обществената поръчка. 

                 8.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, е 

декларирал в еЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – 

„Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя за изпълнение на три дейности, изпълнени през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата. Посочените три обекта, които фирма 

„БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД е изпълнила, декларирани в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са представени 

доказателства, а именно: 

А. Референция, издадена на „Бойчинов 2004” ЕООД от „Омния Констракторс”  ООД от 

05.01.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

Б. Референция, издадена от „Абраксас Риалти” ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 

21.02.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

В. Референция, издадена от „МВ Документс” ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 

10.03.2017г. - 1 стр. заверено копие; 

 

... не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката” съгласно точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, тъй като разгънатата 

застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 1 от настоящата обществена 

поръчка е 4327.85 м
2
, а представените от участника удостоверения за добро изпълнение са за 

обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

                  9.Участникът „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД се състои от четири дружества, както 

следва: "Бойчинов 2004" ЕООД, "Аля строй" ЕООД, "Ека студио" ЕООД и "Ев Ди Транс" ЕООД. 

"Бойчинов 2004" ЕООД не е представил  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 

г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 100 000, 2016 г. - 109 000, 2017 г. - 198 

000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 100 000, 2016 г. - 109 000 

/съгласно ЕЕДОП - 75 000/, 2017 г. - 198 000 /съгласно ЕЕДОП - 154 000/. В ЕЕДОП има посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. "Аля строй" ЕООД е вписана в ТР към АП на 28.09.2016 г. За 2015 

г., 2016г., 2017 г. дружеството няма посочени ГФО и реализирани обороти. "Ека студио" ЕООД не 

е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите 

са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби 

за целите на ЗОП са: 2015 г. - 250 000, 2016 г. - 222 000, 2017 г. - 251 000. Посочените нетни 

обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 250 000, 2016 г. - 222 000, 2017 г. - 251 000. В ЕЕДОП 

няма посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. "Ев Ди Транс" ЕООД не е представило  на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 340 000, 2016 г. - 316 000, 2017 г. - 817 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 340 000 /съгласно ЕЕДОП - 0/, 2016 г. - 314 000 /съгласно ЕЕДОП - 26 000/, 

2017 г. - 558 000 /съгласно ЕЕДОП - 246 000/. В ЕЕДОП има посочен изпълнен 1 бр.обект сходен с 
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предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. От 

анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от 

услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

               10.Участникът в обединението „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще извърши всички дейности по осигуряването, 

доставката, съхранението и пълното обезпечаване на обекта със стоки и материали и ще 

предостави декларации за експлоатационни показатели, е декларирал в еЕЕДОПА си, че извършва 

СМР. Декларираното противоречи на уговореното в споразумението, където ясно е посочено, че 

СМР ще се извършва от друг участник в обединението - „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                11.Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, не е декларирал в 

еЕЕДОПА, наличие на проектант по част „Архитектурна”, съгласно изискванията на точка 10.5.1, 

във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

                12.Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, е декларирал в 

ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за 

подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност проектиране с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата и е представил заверено копие удостоверение за добро изпълнение с 

изходящ № 7000-692-4/26.05.2017г., издадено от Община Ловеч. Комисията като помощен орган 

на Възложителя извърши служебна справка в профила на купувача на община Ловеч и констатира, 

че обемът на изпълненото проектиране не отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във 

връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор”, тъй като съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата,  разгънатата застроена площ на 

жилищната сграда по обособена позиция № 1 от настоящата обществена поръчка е 4327, 85 м
2
, а 

представеното от участника удостоверение за добро изпълнение е за обект с по-малка разгъната 

застроена площ. 

 

 

                 II. 41.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

                  1.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

представи – Декларация 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 № 7А с коректено посочен ЕИК № на 

дружеството. 

                 2.Участникът в обединението, „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД да представи еЕЕДОП, с 

декларирана в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A:  информация за валиден 

идентификационен номер по ДДС. 

                 3.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава ръководителя на екипа, 

както и на каква длъжност е бил при изпълнението на декларираните обекти, съгласно 

изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и 

квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 
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                 4.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава техническия ръководител 

на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като технически 

ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията 

за обществената поръчка. 

                 5.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

електротехника на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

                 6.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

отопление и вентилация, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по ОВ, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” документацията за 

обществената поръчка. 

                 7.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование притежава специалистът по контрол на качеството, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

                 8.Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР да декларира 

в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за 

подбор” информация за обстоятелствата по точка 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, както и да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена 

информация за обема за поне две дейности - строителство, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка с 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 4327.85 м2, придружено с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

                 9. Участникът БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД  да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

                10.Участникът в обединението „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще извърши всички дейности по осигуряването, 

доставката, съхранението и пълното обезпечаване на обекта със стоки и материали и ще 

предостави декларации за експлоатационни показатели, да декларира коректно в еЕЕДОПА си 

каква дейност ще извършва. 

                11.Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, да декларира в 

еЕЕДОПА, наличие на проектант по част „Архитектурна” с ППП, съгласно изискванията на точка 

10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 
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                12.Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането да декларира в 

ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за 

подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност с предмет и обем, идентична или 

сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, както и да представи удостоверение за добро изпълнение, с посочена 

информация за обема за поне една дейност - проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на 

поръчката по обособена позиция № 1 в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-

голяма от 4327, 85 м2. 

 

 

II.42 Оферта № 42 от „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 4;.  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 42 - Оферта РСЛ19-ТД26-

234/28.01.2019г. – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, 

Обособена позиция № 4, представител Николай 

Нейков 

Участници в обединението: 

„ЛЮНИК” ЕООД, ЕИК 175251156, управител 

Любомир Лазаров; 

„ЕН-ЕФ-С” ЕООД, ЕИК 205481511, управител 

Силвия Янкова; 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документите, 

съдържащи се в офертата от 28.01.2019г. – 1 стр. 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 26.01.2019г. - 74 стр. в оригинал, 

ведно с приложения към него: 

1. Линеен график – 2 стр. в оригинл; 

2. Декларации за експлоатационни показатели; - 

10 стр. заверени копия; 

2. Декларации за съответствие - 3 стр. заверени 

копия; 

3. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 1 стр. всички заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник ефект”, 

от представляващия Николай Нейков – 1 стр. в 
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оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник ефект”, 

от представляващия Николай Нейков – 1 стр. в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник ефект”, 

от представляващия Николай Нейков – 1 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник ефект”, 

от представляващия Николай Нейков – 1 стр. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник ефект”, 

от представляващия Николай Нейков – 1 стр. в 

оригинал;  

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 26.01.2019г. от участника ДЗЗД „Люник 

ефект”, от представляващия Николай Нейков – 2 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението „ЕН-

ЕФ-С” ЕООД, от управителя Силвия Янкова – 2 

стр. в оригинал;   

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„ЛЮНИК” ЕООД, от управителя Любомир 

Лазаров – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил еЕЕДОП-и на магнитен 

носител, от: 

1. ДЗЗД „ЛЮНИК ЕФЕКТ”, подписан с 

електронен подпис от представляващия Николай 

Нейков на 25.01.2019г. 

2. „ЕН-ЕФ-С” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Силвия Янкова на 

25.01.2019г.; 

3. „ЛЮНИК” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Любомир Лазаров нва 

25.01.2019г. 

12. Други документи 1. Договор за учредяване на дружество 

/консорциум/ от 23.01.2019г. – 6 стр. в оригинал; 

2. Удостоверение за ППП рег. № 41798 за 2019г. 

на инж. Диян Стоянов, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

3. Удостоверение за ППП рег. № 01981 за 2019г. 

на инж. Боян Младенов, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 
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4. Удостоверение за технически контрол по част 

конструктивна на инж. Евгени Данаилов, рег. № 

01272, срок на валидност 27.07.2023г. изд. от 

КИИП – 1 стр. заверено копие; 

5. Удостоверение за ППП на Иво Тренчев, рег. № 

01675, валиден за 31.12.2019г. на КАБ – 1 стр. 

заверено копие; 

6. Удостоверение рег. № 00100 от 28.05.2013г., 

изд. на арх. Иво Тренчев, проектант с ППП, рег. 

№ 01675, изд. от КИИП – 1 стр. заверено копие; 

7. Удостоверение за ППП, рег. № 42809 за 2009г. 

на инж. Гергана Петрова, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

8. Удостоверение за ППП, рег. № 10937 за 2019г. 

инж. Маринка Ангелова, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

9. Сертификат № 1903 ог 12.10.2017г., изд. на 

инж. Гергана Петрова, проектант с рег. № 4280, 

изд. от КИИП – 1 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение за ППП, рег. № 11543 за 2019г. 

на инж. Велко Пощов, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

11. Удостоверение № І – TV015150 на „Люник” 

ЕООД за първа група, строежи от първа до пета 

категория, изд. от КСБ, ведно с талон за 

валидност към него, вадидно до 30.09.2019г. – 1 

стр., заверено копие; 

12. Сертификат на система за управление ISO 

14001:2015 на „Люник” ЕООД № EMS -6189/S, 

валиден до 15.02.2019г.г. – 1 стр. заверено копие; 

13. Сертификат на система за управление ISO 

9001:2015 на „Люник” ЕООД № 33286/16/S, 

валиден до 15.02.2019г. – 1 стр. заверено копие; 

14. Сертификат на система за управление OH SAS 

18001:2007 на „Люник” ЕООД № OHS - 2577, 

валиден до 15.02.2019г. – 1 стр. заверено копие; 

15. Сертификат рег. № 2368 от 02.05.2018г. на 

Любомир Джутев, за „Контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за контрол на 

съответствието на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност” изд. от ЦПО Микс – 

Казанлък от 02.05.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

16. Удостоверение № 2424 от 18.06.2018г. на 

Калоян Николов, за завършен курс „Длъжностно 

лице по безопасност и здраве в строителството” 

изд. на 18.06.2018г. от ЦПО Микс – Казанлък – 1 

стр. –заверено копие; 

17. Сертификат рег. № 2366 от 02.05.2018г. на 

Калоян Николов, за „Координатор по безопасност 

и здраве в строителството” изд. от ЦПО Микс – 

Казанлък от 02.05.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

18. Удостоверение за добро изпълнение от „Гео-

Мар 03” ЕООД на „Люник” ЕООД от 13.10.2015г. 

2 стр. заверено копие;  
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19. Удостоверение за добро изпълнение от „Гео-

Мар 03” ЕООД на „Люник” ЕООД от 17.08.2016г. 

1 стр. заверено копие; 

20. Удостоверение за добро изпълнение за 

„Люник” ЕООД от ЕТ „Кали – Калина 

Софиянска” от 17.01.2019г. – 1 стр. заверено 

копие; 

 

             II.42.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1.Участникът в обединението „ЕН-ЕФ-С” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти, не е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на 

поръчката, и не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

 

             II.42.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

               1.Участникът в обединението „ЕН-ЕФ-С” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти, да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на 

поръчката, както и да  представи доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

 

II.43 Оферта № 43 от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, участник за 

обособена позиция № 3; 
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 43 - РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г., 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, 

Обособена позиция № 3 

 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 17.01.2019г., подписан от Ирена 
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Косева- управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 2 стр.  в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя 

подписано от представляващия Ирена Косева от 

17.01.2019г. - 209  стр. в оригинал,  ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр. оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 8 стр. заверени копия; 

3. Декларации за произход на влаганите 

материали - 1 стр. заверено копие; 

4. Декларации за екплоатационни 

показатели на влаганите материали- 68 

стр. заверени копия; 

5. Декларации за характеристиките на 

строителен продукт  – 20 стр. заверени 

копия; 
 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 17.01.2019г.,  подписана от 

Ирена Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 
 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 17.01.2019г.,  подписана от 

Ирена Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 17.01.2019г.,  подписана от 

Ирена Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 1стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 17.01.2019г.,  подписана от 

Ирена Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 1 сткр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 17.01.2019г.,  подписана от 

Ирена Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация 7А на 

Възложителя от 17.01.2019г., която не е по 

образец на Възложителя, подписана от Ирена 

Косева - управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 
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надпис „Предлагани ценови параметри” надпис: „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от Ирена Косева - 

управител на „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД с дата 27.01.2019г. 

12. Други документи 1. Удостоверение № I-TV 009634 от ЦПРС, 

валидно до 30.09.2018- заверено копие; 

2. Удостоверение № II-TV 002261 от ЦПРС, 

валидно до 30.09.2018- заверено копие; 

3. Удостоверение № III-TV 002472 от ЦПРС, 

валидно до 30.09.2018- заверено копие; 

4. Удостоверение № IV-TV 004690 от ЦПРС, 

валидно до 30.09.2018- заверено копие; 

5. Удостоверение № V-TV 006451 от ЦПРС, 

валидно до 30.09.2018- заверено копие; 

6. Застрахователна полица № Е18740000139 от 

28.03.2018 г. издадена от ЗД „БУЛ ИНС” АД  

валидно до 27.03.2019 г., застраховка 

„Професионална отговорност на проектанта” 

–заверено копие; 

7. Застрахователна полица № Е18740000140 от 

28.03.2018 г. издадена от ЗД „БУЛ ИНС” АД  

валидно до 27.03.2019 г., застраховка 

„Професионална отговорност на строителя” –

заверено копие; 

8. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 25.10.2020 г. - 

заверени копие; 

9. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 30.03.2019 г.- 

заверени копие; 

10. Сертификат на система за управление: BS 

OHSAS 18001:2007, валиден до 30.03.2019 г.- 

заверени копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение № 08/ 

СПУ 5418 от 30.08.2018 г . издадено от 

Община Перник 2 стр.- заверено копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение № 

18/СПУ 7391 от 08.11.2018 г . издадено от 

Община Перник 2 стр.- заверено копие; 

 

            II.43.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът е представил в офертата си декларация 7А, която не е по образеца  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

             2. Участникът е представил заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение № 08/ 

СПУ 5418 от 30.08.2018 г., издадено от Община Перник на „САРЕЛ САНИРАНЕ” ДЗЗД, в което 

участва дружеството „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД за обект: „Обновяване за 

енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда за жилищен блок 14, вх. А, Б, В, Г, Д, Е 

в УПИ I, кв. 36 по плана на гр. Перник”. Участникът е представил заверено копие на 

Удостоверение за добро изпълнение № 18/СПУ 7391 от 08.11.2018 г., издадено от Община Перник 

на „САРЕЛ САНИРАНЕ” ДЗЗД, в което участва дружеството ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 
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ЕООД за обект: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда кв. 252, 

гр. Перник- ЦГЧ, ул. „Отец Паисий”, бл. 58, УПИ I”. В представените документи липсва 

информация за дейностите, които всеки от участниците в обединението е осъществил във връзка с 

изпълнение на предмета на горецитирите обществени поръчки. В тази връзка за комисията е 

невъзможно да направи извод относно придобития опит по изпълнение на дейности по 

проектиране и строителство на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД като част от 

„САРЕЛ САНИРАНЕ”ДЗЗД . 

              3.Участникът "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД не е представил на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър 

към Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от 

услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

II.43.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът да представи декларация образец 7А на Възложителя за задълженото лице по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

            2. Участникът да представи допълнителни доказателства относно удостоверение за добро 

изпълнение № 08/ СПУ 5418 от 30.08.2018 г., издадено от Община Перник и относно 

удостоверение за добро изпълнение № 18/СПУ 7391 от 08.11.2018г., издадено от Община Перник, 

от които да е видно какви дейности е извършил участникът ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД по изпълнение на посочените в тях обекти като участник в „САРЕЛ САНИРАНЕ” ДЗЗД . 

             3.Участникът „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД да представи доказателства 

относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен 

съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

II.44 Оферта № 44 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена позиция 

№ 1;.  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 44 - РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019г.  – 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД; Обособена позиция № 1 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 28.01.2019г., подписан от Десислав 

Герданов - управител на - „ИНТЕРХОЛД” ЕООД 

– 1 стр. в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

Неприложимо 
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законният представител на участника; 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя подписано от 

представляващия Десислав Герданов от 

28.01.2019 г. - 157 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 4 стр. в оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 6 стр.- заверени копия;. 

3. Декларации за експлоатационни 

показатели – 27 стр. - заверени копия; 

4. Декларации за характеристики на 

строителен продукт – 6 стр. - заверени 

копия; 

5. Протокол за първоначално изпитване – 2 

стр.- заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на  

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД -  1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на -„ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на -„ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на -„ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на -„ 

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Десислав Герданов - управител на  

„ИНТЕРХОЛД” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството 

Десислав Герданов с дата 28.01.2019г. 

 

12. Други документи 1. Удостоверение по чл. 58, ал. 1 т. 3 от ЗОП 
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издадено от ИА „Главна инспекция по труда”- 1 

стр. заверено копие; 

2. Удостоверение от ЦПРС № I- TV 016006 – 

първа група, от първа до пета категория строежи 

– заверено копие; 

3.Удостоверение за добро изпълнение № 171СЛ4-

8486/01.12.2017 г. от община Перник - 2 стр. 

заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № АО-05-

03-3161/17.04.2017 г. от община Разград - 2 стр. 

заверено копие; 

5. Удостоверение за добро изпълнение № 

462/28.12.2016 г. от община Кюстендил - 2 стр. 

заверено копие; 

6. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 15.12.2019 г. заверени 

копие; 

7. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 15.12.2019 г. заверени 

копие; 

8. Сертификат на система за управление: OHSAS 

18001:2017, валиден до 15.12.2019 г. заверено 

копие; 

 

В част III „Основания за изключване”, раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или професионално нарушение”, подраздел „Нарушения в областта на 

трудовото право” на еЕЕДОП, участникът е декларирал наличието на издадени  (НП) № 17-

000513/15.12.2017г.  и на (НП) № 17-000513/15.12.2017г.  на Директора на Дирекция „Инспекция 

по труда” (ДИТ) - гр. Разград срещу "ИНТЕРХОЛД" ЕООД с наложена имуществена санкция. 

Декларирани са предприети мерки за надеждност. Декларирано е изготвяне на решение на 

едноличния собственик на Интерхолд ЕООД, Заповед и нов ПВТР на дружеството. Участникът е 

декларирал заплащане на  имуществената санкция. Към офертата е приложено заверено копие на 

електронно удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП, издадено от ИА „Главна инспекция по 

труда” изх. № З1914300 от 10.01.2019г., с посочен URL адрес за проверка на удостоверението: 

www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home.verification. Комисията извърши служебна 

проверка и установи наличието на горепосоченото удостоверение по чл. 58, ал.1 , т. 3 от ЗОП, че 

за „Интерхолд” ЕООД, с ЕИК 202357469 не е установено да има влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП 

и няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В тази връзка, комисията единодушно 

реши да приеме за доказано липсата на основание за отстраняване на участника на това правно 

основание.  

 

II.44.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

1. Участникът ”ИНТЕРХОЛД” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се направи  категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги и продукция се 

отнасят за услуги и продукция попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

http://www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home.verification
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II.44.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът ”ИНТЕРХОЛД”ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II.45 Оферта № 45 от „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 

130461680, участник за обособена позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 45 - РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019г.  – 

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД; 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите  в 

офертата подписано от Мариана Евтимова – 

изпълнителен директор  на  „МАКБУЛ-

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД на 

28.01.2019 г. – 1 стр. в оригинал;  

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД е представил предложение 

за изпълнение на поръчката по образец № 1 на 

Възложителя подписано от изпълнителния 

директор Мариана Евтимова  от 28.01.2019 г.- 122 

стр. в оригинал,  ведно с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 3 стр. в оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 7 стр. заверени копия; 

3. Декларации за експлоатационни показатели 

– 5 стр., заверени копия; 

4. Декларации за характеристики на 

строителен продукт – 3 стр. заверени 

копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на  

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на  

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 
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СТРОИТЕЛСТВО” АД – 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на 

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД – 2 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на  

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на  

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД – 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Мариана Евтимова – изпълнителен директор  на  

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронни 

подписи от Миглена Евтимова, Мариана Евтимова 

и Методи Евтимов с дата 28.01.2019г.  

12. Други документи Не са представени  

 

 

          II.45.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

           1.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

          2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  
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           3.Участникът е представил в офертата си декларация образец 7, в която не са посочени 

всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД. В декларация образец 7 е изписан само изпълнителния директор – 

Мариана Евтимова.  

           4.Участникът не е представил в офертата си декларации образец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, посочени 

в декларация /Образец № 7/ от офертата. Декларация образец 7А е представена само от 

изпълнителния директор – Мариана Евтимова.  

            5.Участникът „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД   не е представило 

на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския 

регистър към Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи 

от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

             II.45.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              2.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             3.Участникът е представил в офертата си декларации образец 7, в която да посочи всички 

задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” 

АД. В декларация образец 7 следва да се изпишат всички членове на съвета на директорите -  

Миглена Евтимова, Мариана Евтимова и Методи Евтимов. 

             4.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – членовете  на  Съвета на директорите – 

Миглена Евтимова, Мариана Евтимова и Методи Евтимов съгласно точка 13.1.8 от  Раздел 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

             5.Участникът „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД да представи 

доказателства относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II.46 Оферта № 46 от „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, участник за обособена позиция 

№ 3;.  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 46 - РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г.  – 

„БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047 

Обособена позиция № 3 

 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 28.01.2019г., подписан от Стефан 

Соколов - управител на „БГ ЛЕНД КО” ООД – 1 

стр. в оригинал; 

 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът БГ ЛЕНД КО” ООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец №1 на Възложителя, подписан от 

представляващия Стефан Соколов от 28.01.2019г.- 

113 стр. в оригинал,  ведно с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на 

дейностите – 3 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 8 стр. заверени копия; 

3. Декларации за експлоатационни показатели 

- 7 стр., заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 2стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Стефан Соколов управител на БГ ЛЕНД КО” ООД 

– 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 
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11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронен 

подпис от управителя на  дружеството БГ ЛЕНД 

КО” ООД - Стефан Соколов с дата 28.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от посочения от 

него проектант Петя Христова по част 

„Архитектурна” с дата 21.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от посочения от 

него проектант Пламен Тотев по част 

„Конструкции”, част „Пожарна безопасност”, част 

„ПБЗ”, част „ПУСО” с дата 22.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от посочения от 

него проектант Моника Тонкова- Генчева по част 

„Електро” с дата 22.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от посочения от 

него проектант Даниел Господинов по част „ВиК” 

с дата 21.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от посочения от 

него проектант Моника Тонкова- Генчева по част 

„ОВ” и част „Енергийна ефективност” с дата 

22.01.2019г. 

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен, неподписан от посочения от 

него специалист Георги Терзийски, технически 

контрол по част „Конструкции” с дата 21.01.2019г. 

 

12. Други документи  Не са представени  

  

      С уведомително писмо наш вх. № РСЛ19-ЕВ00-247/15.05.2019г. г-н Стефан Соколов- 

изпълнителен директор фирма „БГ ЛЕНД КО” АД информира Възложителя – Кмета на район 

„Слатина”, че считано от 09.05.2019г. фирма „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, с адрес по 

регистрация: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3 се преобразува в „БГ ЛЕНД КО” АД , ЕИК 

205650534, с адрес по регистрация: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, ет. 4, оф. 8. 

Преобразуването се извършва чрез промяна на правноорганизационната форма от дружество с 

ограничена отговорност в акционерно дружество. В резултат на преобразуването, цялото 

имущество на преобразуващото се дружество „БГ ЛЕНД КО” ООД преминава върху 

новоучредяващото се дружество „БГ ЛЕНД КО” АД, което става негов универсален 

правоприемник.  

       

           II.46.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  
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            1.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

              3. Участникът "БГ ЛЕНД КО" ООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

             II.46.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1. „БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД, да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              2. . „БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД, да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               3. . „БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД относно реализиран минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП.  

 

II.47 Оферта № 47 от „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, участник за 

обособена позиция № 3;.  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 
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приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 47 - РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г.  

„МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 

201894833 

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документите 

в офертата от 24.01.2019г., подписан от Ани 

Станчева-управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; Участникът „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец № 1 на Възложителя, 

подписано от представляващата Ани Станчева от 

24.01.2019г. - 148 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите – 3 стр. в оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 1 стр. заверено копие; 

3. Декларации за експлоатационни показатели - 28 

стр., заверени копия; 

4. Протокол от първоначално изпитване – 13 стр. 

заверено копие; 

5. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 11 стр. заверени копия; 

6. Становище за допустимост - 1 стр. заверено 

копие; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 24.01.2019г., подписан от 

Ани Станчева- управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 24.01.2019г.,  подписан от 

Ани Станчева- управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 24.01.2019г.,  подписан от 

Ани Станчева- управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 24.01.2019г.,  подписан от 

Ани Станчева- управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 24.01.2019г., подписан от 

Ани Станчева- управител на „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 
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 2001” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 24.01.2019г., подписан 

от Ани Станчева- управител на „МБ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД - 2 стр в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронен 

подпис от управителя Ани Станчева с дата 

23.01.2019г. 

 

12. Други документи 1.Удостоверение за добро изпълнение № 11-11-

1888 от 25.08.2017 г ., издадено от община Стара 

Загора - 3 стр. заверено копие в 2 екземпляра; 

2.Удостоверение за добро изпълнение № 

Д16001498ВН_012ВН от 23.04.2018г., издадени 

от община Варна - 2 стр. заверено копие в 2 

екземпляра; 

3.Удостоверение за добро изпълнение № 10-11-

1898 от 27.08.2018г ., издадено от община Стара 

Загора - 3 стр. заверено копие в 2 екземпляра; 

   

                 II.47.1След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

II.48 Оферта № 48 от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, участник за 

обособена позиция № 2; 
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 48 - РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019г.  

„АЛДИ КОМЕРС ГРУП”, ЕИК 202221469 

Обособена позиция № 2 

 
1. Списък на документите Участникът е представил списък на документите 

в офертата от 28.01.2019г., подписан от Велко 

Велков - управител на - „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец №1 на Възложителя 



 

156 

 

подписан от представляващия Велко Велков от 

28.01.2019г.-146 стр. в оригинал,  ведно с 

приложения към него: 

1. Календарен график за изготвяне на 

инвестиционния проект – 1 стр., оригинал; 

2. Линеен календарен план за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., оригинал; 

3. Декларации за характеристиките на 

строителния продукт – 4 стр. заверени копия; 

4. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 7 стр. заверени копия; 

5. Декларации за експлоатационни показатели; - 

15 стр., заверени копия; 

6. Протокол от първоначално изпитване – 4 стр. 

заверено копие 

7. Декларации за произход на материалите- 2 

стр., заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД -  1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 7А на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан 

от Велко Велков - управител на „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан с електронен 

подпис от Велко Велков - управител на „АЛДИ 

КОМЕРС ГРУП” ЕООД с дата 28.01.2019г. 

12. Други документи Не са представени  
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          II.48.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

           1.Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на водещ проектант и 

проектант с пълна проектантска правоспобност по част „ВиК” при изпълнение на проектирането, 

съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

           2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

на поръчката, но без посочен обем и не е представил доказателства - за изпълнение на 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

           3.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е без посочени видове извършени 

дейности и не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне две дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във 

връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие 

в процедурата. 

            4.Участникът "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните 

ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се 

отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.   

 

            II.48.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на 

водещ проектант и проектант с пълна проектантска правоспобност по част „ВиК” при 

изпълнение на проектирането, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             2.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно 

с предмета на поръчката, с посочен обем, както и да представи  доказателства /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, 

датите и получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие 

в процедурата. 
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             3.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени видове извършени 

дейности, както и да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              4.Участникът "АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

II.49. Оферта № 49 от „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621, участник за обособена 

позиция № 2; 
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 49 - РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 г.  

„БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621 

Обособена позиция № 2 

 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи от 

25.01.2019г., подписан от Георги Евтимов -

управител на „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД - 2 стр. 

в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя подписан от управителя Георги 

Евтимов от 25.01.2019г. - 109 стр. в оригинал, 

ведно с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР от 

25.01.2019г. подписан от управителя Георги 

Евтимов  5 стр. в оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 44 стр. заверено копие; 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

25 стр.  заверени копия; 

4. Протокол от първоначално изпитване – 1 стр. 

заверено копие; 

5. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт  – 12 стр. заверени копия; 

6. Информационен лист за безопасност на 

материала - 6 стр. заверени копия; 
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7. Декларация за произход на продукта - 3 стр. 

заверено копие; 

8. Технически паспорт - 3 стр. заверени копия; 

9. Сертификат за съответствие - 5 стр. заверени 

копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Георги Евтимов - управител на дружеството - в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Георги Евтимов - управител на дружеството - в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Георги Евтимов - управител на дружеството - в 

оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Георги Евтимов - управител на дружеството - в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил 2 броя декларации по 

Образец 7 на Възложителя: 

1. Образец 7 на Възложителя  подписан  от 

Георги Евтимов - управител на „БУЛСТРОЙ 

ГРУП” ЕООД от 25.01.2019г. - в оригинал; 

2. Образец 7 на Възложителя  подписан от 

Полина Кокошарова - управител на 

„Архитектурно студио Бояна” ЕООД от 

25.01.2019г. посочена от участника като 

подизпълнител - в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил 2 бр. декларации по 

Образец 7А на Възложителя: 

1. Образец 7А на Възложителя подписан  от 

Георги Евтимов - управител на „БУЛСТРОЙ 

ГРУП” ЕООД от 25.01.2019г. - в оригинал; 

2. Образец 7А на Възложителя подписан от 

Полина Кокошарова - управител на 

„Архитектурно студио Бояна” ЕООД, ЕИК 

200167873 от 25.01.2019г. посочен от участника 

като подизпълнител - в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

1. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД е 

представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от 28.01.2019г. от 

представляващия участника, който не отговаря на 

изискуемия от Възложителя формат; 

2. Подизпълнителят „Архитектурно студио 

Бояна” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис от 

28.01.2019г. от представляващия дружеството-

подизпълнител, който не отговаря на изискуемия 

от Възложителя формат. 
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12. Други документи 1. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител, подписана от Полина 

Кокошарова - управител на „Архитектурно 

студио Бояна” ЕООД от 25.01.2019г. – в 

оригинал; 

2. Заявление за участие от „БУЛСТРОЙ ГРУП” 

ЕООД, подписано от Георги Евтимов 

  

             II.49.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

  1.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника на 28.01.2019г., който не отговаря 

на изискуемия от Възложителя формат.  

  2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от представляващия дружеството-

подизпълнител на 28.01.2019г., който не отговаря на изискуемия от Възложителя формат.  

  3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД не е представил доказателства - 

за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по 

преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата.  

              4.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД не е представил доказателства - за изпълнение 

на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             5.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД не е изпълнил изискванията на Възложителя да 

представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част 

III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

 6.Участникът "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.. 

 

             II.49.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 1.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 

профила на купувача. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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 2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан 

с електронен подпис от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно указанията 

на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии 

за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

подизпълнителят да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван 

на профила на купувача. 

            3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД да представи доказателства 

/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една 

услуга - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на 

стойностите, датите и получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. 

            4.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне две дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            5.Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Архитектурно студио Бояна” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания 

към участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

 6. Участникът "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II.50. Оферта № 50 от „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 3;  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 50 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

224/28.01.2019 г. – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД; 

Обособена позиция № 3, предтавляващ Владко 

Михалков; 

Участници в обединението: 

1. „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

101664165, управител Владко Михалков; 

2. „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 

201344119, управител Нонка Богоева; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис от 15.01.2019г. – 1 

стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

https://ec.europa.eu/tools/espd
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3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 15.01.2019г. – подписано от 

представляващия обединението Владко Михалков 

-  77 стр. в оригинал -  ведно с приложения към 

него: 

1. Линеен календарен график – 6 стр. оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни показатели - 

40 стр. зав. копия; 

2. Декларации за съответствие -20 стр. зав. копия; 

3. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт  –  15  стр. зав. копия; 

4. Технологична карта – 2 стр. зав. Копия; 

5. Становище за допустимост – 1 стр. зав. Копие; 

6. Анализен сертификат  1 стр., зав. копие; 

7. Сертификат – 3 стр. зав. копия. 

8. Сертификат за качество 1 стр. зав. копие. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, 

от представляващия Владко Михалков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, от 

управителя Владко Михалков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, от управителя 

Нонка Богоева – 1 стр. в оригинал  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, 

от представляващия Владко Михалков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, от 

управителя Владко Михалков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, от управителя 

Нонка Богоева – 1 стр. в оригинал 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, 

от представляващия Владко Михалков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, от 

управителя Владко Михалков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, от управителя 
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Нонка Богоева – 1 стр. в оригинал 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, 

от представляващия Владко Михалков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, от 

управителя Владко Михалков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, от управителя 

Нонка Богоева – 1 стр. в оригинал 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника ДЗЗД „Булинвест”, от 

представляващия Владко Михалков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„Булинвестстрой груп” ЕООД, от управителя 

Владко Михалков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

15.01.2019г. от участника в обединението 

„Екселансенерджи” ЕООД, от управителя Нонка 

Богоева – 1 стр. в оригинал;   

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация  7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 15.01.2019г. от участника ДЗЗД 

„Булинвест”, от представляващия Владко 

Михалков – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 15.01.2019г. от участника в 

обединението „Булинвестстрой груп” ЕООД, от 

управителя Владко Михалков – 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 15.01.2019г. от участника в 

обединението „Екселансенерджи” ЕООД, от 

управителя Нонка Богоева – 2 стр. в оригинал;   

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОПИ на магнитен 

носител от: 

1. „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, подписан с електронен 

подпис от представляващия Владко Михалков на 

23.01.2019г. 

2. „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, подписан 

с електронен подпис от управителя Владко 

Михалков на 16.01.2019г. 

2. „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Нонка Богоева 

на 23.01.2019г. 

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на „БУЛИНВЕСТ” 

ДЗЗД от 27.12.2018г. – 2 стр. – заверено копие; 
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2. Допълнително споразумение към споразумение 

за създаване на „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД от 

15.01.2019г. – 2 стр. заверено копие; 

 

            II.50. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

             1.Участникът в обединението „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност - 

проектиране с предмет, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата и не e представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  Комисията като помощен орган на Възложителя, счита, че 

декларираният обем на изпълненото проектиране, а именно:....„Изработване на инвестиционен 

проект във фаза работен за енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, съгласно 

Техническата спецификация на Обособена позиция №16 гр. Гоце Делчев, ж.к.‘‘Дунав‘‘, блок 4, 

блок 5, блок 6“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството” РЗП 

4 650 м2 височина - 19.70м III-та категория”... не отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, 

във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор”, тъй като съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата,  разгънатата застроена площ на 

жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция № 3 от настоящата обществена поръчка е 6581,16 

м
2
, а декларираната услуга проектиране е за обект с по-малка разгъната застроена площ. 

            2.Участникът в обединението „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР, е декларирал в 

част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП 

информация за строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, но не е 

представил доказателства – за декларираното строителство – липсват удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в съответствие 

с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3. Участникът и участниците в обединението са представили в офертата си декларации 7А, 

които не са по образец  на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

 

           II.50. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 1.Участникът в обединението „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност с 

предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи  доказателства 
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/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, с посочена 

информация за предмета и обема за поне една дейност - проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие 

в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
. 

2.Участникът в обединението „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР, да представи 

доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на двете декларирани в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП СМР, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

           3.Участникът и участниците в обединението да представят декларации образец 7А на 

Възложителя за всяко от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, 

ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

II.51. Оферта № 51 от „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, БУЛСТАТ 177291391, участник за 

обособена позиция № 3;  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 51 - Оферта № № РСЛ19-ТД26-

245/28.01.2019г. – „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, 

ЕИК по БУЛСТАТ 177291391, представители: 

Христо Тачев, Обособена позиция № 3 

Участници в обединението: 

„ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК 

131389668, Димитър Георгиев; 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК 109573269, Любомир 

Тачев; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите и 

информацията, съдържащи се в офертата от 

25.01.2019г. – 1 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 25.01.2019г. - 95 стр. в оригинал; 

- ведно с приложения към него: 

1. Линеен график за изпълнение на СМР – 2 стр. 

оригинали; 

2. Декларации за експлоатационни показатели - 

10 стр. 

2. Декларации за съответствие - 3 стр. 
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3. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт – 1 стр. – заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 1 стр. в оригинал. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, от представляващия Христо 

Тачев – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД, от 

управителя Димитър Георгиев – 2 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, от управителя Любомир 

Тачев  - 2 стр. в оригинал;   

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП-и на магнитен 

носител от: 

1. ДЗЗД „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, подписан 

с електронен подпис от представащия 

обединението Христо Тачев, на 22.01.2019г.  

2. „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Димитър 

Георгиев на 21.01.2019г. 

3. „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Любомир Тачев на 

21.01.2019г. 

12. Други документи 1. Договор за дружество /консорциум/ от 
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12.01.2018г. за създаване на „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД - 5 стр. – заверено копие; 

2. Допълнително споразумение /анекс/ към 

договор от 12.01.2018г. за учредяване на 

консорциум „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК 

по БУЛСТАТ 177291391 – от 02.01.2019г. – 3 стр. 

оригинал; 

3. Удостоверение № І – TV 009148 на „ЕЛЕГАНТ 

ЛТ” ООД за първа група, строежи от трета до 

пета категория, изд. от ЦПРС към КСБ, ведно с 

талон за валидност към него, вадидно до 

30.09.2019г. – 1 стр., заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение от „Елит 

Арх” ДЗЗД на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД от 

02.10.2017г. – 1 стр., заверено копие;  

5. Удостоверение от „Стройлифт” ДЗЗД от 

16.03.2015г. на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., 

заверено копие;  

6. Приемателно-предавателен протокол от 

21.04.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 

1 стр., заверено копие; 

7. Приемателно-предавателен протокол от 

08.07.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 

1 стр., заверено копие – 2 бр. 

8. Приемателно-предавателен протокол от 

02.05.2018г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 

1 стр., заверено копие; 

9. Приемателно-предавателен протокол от 

14.08.2017г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 

1 стр., заверено копие; 

10. Удостоверение за добро изпълнение от „ЕКА 

студио” ЕООД за „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” 

ЕООД от м. юли 2018г. – 1 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение от „ЕКА 

студио” ЕООД за „ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” 

ЕООД от м. май 2018г. – 1 стр. заверено копие; 

12. Сертификат на система за управление BS 

OHSAS 18001:2007 на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД № 

3590884, валиден до 14.01.2021г. – 1 стр. заверено 

копие; 

13.  Сертификат на система за управление ISO 

14001:2015 на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД № 3590884, 

валиден до 14.01.2019г. – 1 стр. заверено копие; 

14. Сертификат на система за управление ISO  

9001:2015 на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД № 3590884, 

валиден до 14.01.2019г. – 1 стр. заверено копие; 

15. Удостоверение № 01339 от 01.03.2018г. на 

Христо Тачев, за завършен курс за координатор 

по безопасност и здраве по време на 

проектирането и координатор по безопасност и 

здраве по време на строителството изд. от 

„Строителна квалификация” ЕАД – 1 стр. 

заверено копие; 

16. Удостоверение № 01293 от 01.03.2018г. на 

Христо Тачев, за завършен курс за длъжностно 
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лице за контрол по спазването на здравословни и 

безопасни условия на труд изд. от „Строителна 

квалификация” ЕАД – 1 стр. заверено копие; 

17. Удостоверение № 144 от 26.07.2018г. на 

Стефан Иванов, завършен курс осъществяване 

контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствието на влаганите 

в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност, изд. от 

ЦПО Александра ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

18. Удостоверение за ППП № 04674 на арх. Диан 

Димов, валидно до 31.12.2019г. изд. от КАБ – 1 

стр. заверено копие; 

19. Удостоверение за ППП рег. № 12258 за инж. 

Димитър Ганджов, валидно за 2019г. изд. от 

КИИП – 1 стр., заверено копие; 

20. Удостоверение за ППП рег. № 41901 за инж. 

Грета Недялкова, валидно за 2019г. изд. от КИИП 

– 1 стр., заверено копие; 

21. Удостоверение за ППП рег. № 11105 за инж. 

Йордан Чемишев, валидно за 2019г. изд. от 

КИИП – 1 стр., заверено копие; 

22. Удостоверение за ППП рег. № 01294 за инж. 

Димитър Георгиев, валидно за 2019г. изд. от 

КИИП – 1 стр., заверено копие; 

23. Удостоверение за ППП рег. № 1470/Н № Із – 

19 71/2009 за инж. Димитър Георгиев, рег. № 

01294, за проектиране част: Пожарна 

безопасност, изд. от КИИП – 1 стр., заверено 

копие; 

24. Удостоверение № 1-189 от 24.02.2009г. за 

Грета Недялкова, за преминато обучение за 

координатор по безопасност и здраве в 

строителството ЦПО към Стройексперт СЕК 

ООД – 1 стр. заверено копие; 

25. Сертификат № 866 от 08.09.2014г. за инж. 

Грета Недялкова, за завършен курс на обучение 

по Наредбата за строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали, 

изд. от КИИП, 1  стр. заверено копие; 

26. Удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част конструктивна на инж. Иван 

Хоров, рег. № 01290, валиден до 26.06.2019г. изд. 

от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

 

           II.51. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, 

наличие на специалист по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във 

връзка с точка 10.6.2 от точка 10. „Технически възможности и квалификации” от част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 
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            2. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР,  е декларирал в еЕЕДОП-а, в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за изпълнение на седем дейности, изпълнени през последните пет години, считано от 

датата на подаване на офертата. Относно посочените седем обекта, които фирма „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД е изпълнила, декларирани в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за шест от които са представени доказателства, а именно: 

А. Удостоверение за добро изпълнение от „Елит Арх” ДЗЗД на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД от 

02.10.2017г. – 1 стр., заверено копие; - мисля, че не отговаря 

Б. Удостоверение от „Стройлифт” ДЗЗД от 16.03.2015г. на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., заверено 

копие; мисля, че не отговаря 

В. Приемателно-предавателен протокол от 21.04.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., 

заверено копие; 

Г. Приемателно-предавателен протокол от 08.07.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., 

заверено копие – 2 бр. 

Д. Приемателно-предавателен протокол от 02.05.2018г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., 

заверено копие; 

Е. Приемателно-предавателен протокол от 14.08.2017г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 стр., 

заверено копие; 

 

...  комисията като помощен орган на Възложителя, е  в невъзможност да извърши преценка дали 

същите отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за 

„обем, сходен с обема на поръчката” в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, тъй като разгънатата 

застроена площ на обектите, не е посочена в представените доказателства.  

 

           II.51. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

            1.Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, 

наличие на специалист по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във 

връзка с точка 10.6.2 от точка 10. „Технически възможности и квалификации” от част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

            2.Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в ЕЕДОП-а, в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по точка 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, както и да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена информация за 

предмета и обема за поне две дейности - строителство, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета и обема на 

поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка с 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
, придружено с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 

II.52. Оферта № 52 от „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 4;  
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 52 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

246/28.01.2019г.  – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, 

Обособена позиция № 4, представител Емил 

Трайков 

Участници в обединението: 

1. „БОДРОСТ - 96” ЕООД, ЕИК 101009334,  

Евгени Крънджилски;  

2. „ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202898777, 

управител Емил Трайков; 

3. „Р-студио” ЕООД, ЕИК 112613179, управител 

Светослав Влайков; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документи от 

03.01.2019г. подписан от представляващия 

обединението Емил Трайков – 1 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката от участника 

„ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД по образец на Възложителя 

от 19.01.2019г. – подписан от представляващия 

Емил Трайков - 84 стр. в оригинал; -  ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен календарен график – 6 стр. в оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни показатели – 

33 стр. 

2. Декларации за съответствие – 20 стр. заверени 

копия; 

3. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 15 стр. – заверени копия; 

4. Становище за допустимост – 1 стр. заверени 

копия; 

5. Сертификат – 3 стр. заверени копия; 

6. Сертификат за качество – 1 бр. заверено копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, от 

представляващия Емил Трайков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от управителя Емил 

Трайков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„БОДРОСТ - 96” ЕООД, от управителя Евгени 

Крънджилски – 1 стр. в оригинал;   
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4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението „Р-

студио” ЕООД, от управителя Светослав Влайков  

– 1 стр. в оригинал;   

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД,  от 

представляващия Емил Трайков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от управителя Емил 

Трайков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„БОДРОСТ - 96” ЕООД, от управителя Евгени 

Крънджилски – 1 стр. в оригинал;   

4. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението „Р-

студио” ЕООД, от управителя Светослав Влайков  

– 1 стр. в оригинал;   

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, от 

представляващия Емил Трайков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„БОДРОСТ - 96” ЕООД, от управителя Евгени 

Крънджилски – 1 стр. в оригинал;   

3.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от управителя Емил 

Трайков – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението „Р-

студио” ЕООД, от управителя Светослав Влайков  

– 1 стр. в оригинал;   

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД,  от 

представляващия Емил Трайков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от управителя Емил 

Трайков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5  на Възложителя 

от 18.01.2019г. от участника в обединението 

„БОДРОСТ - 96” ЕООД, от управителя Евгени 

Крънджилски – 1 стр. в оригинал;   

4. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението „Р-

студио” ЕООД, от управителя Светослав Влайков  

– 1 стр. в оригинал;   
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8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, от 

представляващия Емил Трайков – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от управителя Емил 

Трайков – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението 

„БОДРОСТ - 96” ЕООД, от управителя Евгени 

Крънджилски – 1 стр. в оригинал;   

4. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

18.01.2019г. от участника в обединението „Р-

студио” ЕООД, от управителя Светослав Влайков  

– 1 стр. в оригинал;   

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 18.01.2019г. от участника 

„ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД,  от представляващия Емил 

Трайков – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 18.01.2019г. от участника в 

обединението „ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, от 

управителя Емил Трайков – 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 18.01.2019г. от участника в 

обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, от 

управителя Евгени Крънджилски – 1 стр. в 

оригинал;   

4. Декларация 7А, която не е по образец на 

Възложителя, от 18.01.2019г. от участника в 

обединението „Р-студио” ЕООД, от управителя 

Светослав Влайков  – 2 стр. в оригинал;   

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП-и на мангитен 

носител от: 

1. „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, подписан и електронен 

подпис от представляващия Емил Трайков на 

22.01.2019г. 

2. „БОДРОСТ - 96” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Евгени 

Крънджилски на 22.01.2019г. 

2. „ПРЕЗЕНТА ГРУП” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Емил Трайков 

на 18.01.2019г. 

3. „Р-студио” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Светослав Влайков на 

22.01.2019г.  

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на обединение от 

02.01.2019г. – 2 стр. – заверено копие; 

2. Анекс към Споразумение за създаване на 

обединение - 1 стр. заверено копие; 
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           II.52.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие 

на техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле 

съгласно изискванията на точка 10.7, във връзка с точка 10.8 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

             2.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, че ще 

прилага система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна, 

съгласно изискванията на точка 10.9, подточка 2, във връзка с точка 10.10 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

              3.Участникът в обединението „Р-студио” ЕООД, който съгласно анекса към споразумение 

за създаване на обединение ще изпълни проектирането, е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – 

„Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

изпълнение на две дейности - проектиране с предмет, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и не 

e представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. Комисията като помощен орган на Възложителя, счита, 

че декларираният обем на изпълненото проектиране, а именно:....„Проектиране и авторски надзор 

на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ 

на Многофамилна жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, бул. „Цар 

Освободител“ № 276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – РЗП – 5240,70 кв. м.”... и 

....“Проектиране и последващо упражняване на авторски надзор на обект от Националната 

програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев”, обособена позиция № 

10„гр. Гоце Делчев, ул. “Драма” № 49, бл. 8, вх. А, вх. Б и вх.В” РЗП на обекта- 3550 кв.м” ..... не 

отговарят на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 

подбор”, тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на 

стр. 13 и стр. 14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 4 от 

настоящата обществена поръчка е 6312,28 м
2
, а декларираните услуги проектиране са за обекти с 

по-малка разгъната застроена площ. 

                4.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел 

„В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

но не е представил доказателства за декларираното изпълнено строителство – липсват 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. За декларираната изпълнена дейност – строителство „Строителство във връзка с 
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реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции: Обособена позиция № 4 

Многофамилна жилищна сграда – бл.44 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, с административен адрес 

гр.Перник, кв. Изток, ул. ”Юрий Гагарин”, за която е декларирано, че е изпълнена от обединение 

"Геобул" ДЗЗД не са предствени доказателства „БОДРОСТ - 96” ЕООД какъв процент и какви 

дейности е изпълнило при участието в обединението, поради което за комисията като помощен 

орган на Възложителя, е невъзможно да прецени дали тази декларирана дейност строителство, 

отговаря на изискванията на възложителя за сходен обем, съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацицята на Възложителя за участие в процедурата. 

                 5.Участникът и участниците в обединението са представили в офертата си декларации 

7А, които не са по образец  на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

                 6. Участникът „ПРЕЗЕНТА" ДЗЗД се състои се от три дружества, както следва: 

"Бодрост-96" ЕООД, "Презента груп" ЕООД и "Р-Студио" ЕООД. "Бодрост-96" ЕООД не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са 

установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за 

целите на ЗОП са: 2015 г. - 4 233 000, 2016 г. - 5 479 000, 2017 г. - 9 908 000. Посочените нетни 

обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 1 724 000, 2016 г. - 1 756 000, 2017 г. - 6 800 000. От 

анализираните ГФО може да се извади заключение, че реализираните нетни приходи от услуги се 

отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.  

"Презента груп" ЕООД не е представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 

г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 257 000. 

Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 257 000. От 

анализираните ГФО не може да се извади категорично заключение, че реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката, съгласно изискванията 

на Възложителя. "Р-студио" ЕООД не е представило на хартиен носител официални документи 

ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. 

Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 173 000, 2016 г. - 211 000, 

2017 г. - 276 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 173 000, 2016 г. - 

186 000, 2017 г. - 276 000. От анализираните ГФО не може да се извади категорично заключение, 

че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. За участнника "ПРЕЗЕНТА" ДЗЗД към документацията за 

поръчката няма приложен ЕЕДОП, нито за дружествата участващи в него. 

 

                II.52.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

                  1.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на 

техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле съгласно 

изискванията на точка 10.7, във връзка с точка 10.8 на точка 10. Технически възможности и 

квалификацииот част ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

 

                  2.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, че ще 

прилага система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна, 

съгласно изискванията на точка 10.9, подточка 2, във връзка с точка 10.10 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 
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                  3.Участникът в обединението „Р-студио” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в ЕЕДОП-а, в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за изпълнение на една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета 

на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

както и да представи доказателства /референции, публични регистри, удостоверения и др. по 

преценка на участниците/, с посочена информация за предмета и обема за поне една дейност - 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ 

съответстваща и/или по-голяма от 6312,28 м
2
. 

 

                   4.Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да представи доказателства за 

декларираните в еЕЕДОПА две дейности - изпълнено строителство - удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в съответствие 

с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. За 

декларираното в еЕЕДОП-а „Строителство във връзка с реализацията на Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 

обособени позиции: Обособена позиция № 4 Многофамилна жилищна сграда – бл.44 

вх.А,Б,В,Г,Д,Е и Ж, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток,ул. ”Юрий Гагарин” да 

представи доказателства какво участие в "Геобул" ДЗЗД има „БОДРОСТ - 96” ЕООД, както и 

какви дейности е изпълнил за конкретния обект. 

 

                   5.Участникът и участниците в обединението да представят декларации образец 7А на 

Възложителя за всяко от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, 

ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

                   6. Участникът „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

II.53. Оферта № 53 от „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, участник за обособена 

позиция № 2;  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 53 - РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019г. 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177 

Обособена позиция № 2 

 
1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите от 

28.01.2019г., подписан от Христо Тодоров - 

управител на „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 1 стр. в 
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оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от управителя Христо Тодоров от 28.01.2019г. - 

82 стр. в оригинал,  ведно с приложения към него: 

1. Подробен линеен график за изпълнение на 

дейностите, предмет на възлагане. Дейност 1 – 

изготвяне на инвестиционен проект – 4 стр.,  

2. Линеен график – „Сграда с адм. адрес гр. 

София, ж.к. „Хр. Смирненски, бл. 63” – 1 стр. 

3. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 5 стр. копия; 

4. Декларации за експлоатационни показатели – 

11 стр.  копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 2 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Христо Тодоров - управител на 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Христо Тодоров - управител на 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 1 стр. - в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

№ 4 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Христо Тодоров - управител на 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД , 1 сдтр. - в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец  

№ 5 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписан от 

Христо Тодоров - управител на 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя  

подписана на 28.01.2019г. от Христо Тодоров - 

управител на „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 1 стр. - в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя  

подписана на 24.01.2019г. от Добромир Желев - 

управител на „Гео Груп” ООД – подизпълнител, 1 

стр. - в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя  

подписана на 24.01.2019г. от Диана Бакалова - 

управител на „Гео Груп” ООД – подизпълнител, 1 

стр. - в оригинал; 
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9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя  

подписана на 28.01.2019г. от Христо Тодоров - 

управител на „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 2 стр. - в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

подписана на 24.01.2019г. от Добромир Желев - 

управител на „Гео Груп” ООД – подизпълнител, 2 

стр. - в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

подписана на 24.01.2019г. от Диана Бакалова - 

управител на „Гео Груп” ООД – подизпълнител, 2 

стр. - в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ -  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 28.01.2019 г. с електронен 

подпис от Христо Тодоров - управител на 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД 

Подизпълнителят „Гео груп” ООД е представил 

ЕЕДОП на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис от управителите Добромир 

Желев и Диана Бакалова на дружеството-

подизпълнител от 28.01.2019г., който не отговаря 

на изискуемия от Възложителя формат. 

12. Други документи 1. Количествена сметка за обект в гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски”, блок № 63  - 2 стр в 

оригинал 

2. Декларация за съгласие за подизпълнение от 

Добромир Желев - управител на „Гео Груп” ООД, 

ЕИК 160056459, подписана на 24.01.2019 г. 1 стр. 

в оригинал; 

3. Декларация за съгласие за подизпълнение от 

Диана Бакалова - управител на „Гео Груп” ООД 

подписанана 24.01.2019 г. в оригинал; 

 

           II.53.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

1.Подизпълнителят „Гео груп” ООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, подписан 

с електронен подпис от представляващия дружеството-подизпълнител, който не отговаря на 

изискуемия от Възложителя формат.  

             2.Подизпълнителят „Гео груп” ООД не е представил доказателства - за изпълнение на 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

             3.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
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дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           4.Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД е посочил в ЕЕДОП-а си подизпълнител „Гео 

груп” ООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

5. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

            II.53.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Подизпълнителят „Гео груп” ООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис 

от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно указанията на Възложителя, 

посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за подбор“. 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, 

т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от 

Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за 

системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 

Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

подизпълнителят да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван 

на профила на купувача. 

          2.Подизпълнителят „Гео груп” ООД да представи доказателства /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка 

точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

           3.Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            4.Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Гео груп” ООД задължения, съгласно част III „Изисквания към участниците”, 

точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

  5.Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.. 

 

II.54. Оферта № 54 от „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, участник за обособена позиция № 

10;  
 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина” 

 

  ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 54 - РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г. -

„ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904 

Обособена позиция № 10 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи 

от 28.01.2019г., подписан от Диана Цветкова - 

управител на „ДАНО РЛ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписан от 

Диана Цветкова управител на „ДАНО РЛ” 

ЕООД, 3 стр.  в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Диана Цветкова управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД , 1 стр. в оригинал.  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Диана Цветкова управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД, 1 стр. в оригинал.  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Диана Цветкова управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД в оригинал, 2 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ – 

Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Диана Цветкова  управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Диана Цветкова управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А, на Възложителя от 25.01.2019г. 

подписан от Диана Цветкова управител на 

„ДАНО РЛ” ЕООД, 2 стр. в оригинал 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

 

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, попълнен и подписан от управителя 

на дружеството Диана Цветкова с електронен 

подпис с дата 28.01.2019г.; 

12. Други документи 1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

01-298 от 14.12.2018г., издадено от „ЕТА 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, заверено копие 2  стр.; 
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2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

01-164 от 21.03.2018г., издадено от „ЕТА 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, заверено копие, 2  стр.; 

3. Сертификат рег. № Q-8919/17 от 

24.07.2017г. за ISO 9001:2015г. - дата на 

валидност 23.07.2020г. - заверено копие; 

4. Сертификат рег. № E-8919/17 от 

24.07.2017г. за ISO 14001:2015г., дата на 

валидност 23.07.2020г., 1 стр. заверено 

копие; 

5. Сертификат рег. № О-8919/17 от 

24.07.2017г. за BS OHSAS 18001:2007г. - 

дата на валидност 23.07.2020г., 1 стр.  

заверено копие 

 

         II.54.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

II. 55. Оферта № 55 от „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, участник за обособена позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 
 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 55 - РСЛ19-ТД26-

249/28.01.2019г. „ЕРОУ” ООД, ЕИК 

130375847 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Радостина Нешева, 1 стр. 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 

1А на Възложителя от 28.01.2019г., 

подписано от управителя Радостина 

Нешева, 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 



 

181 

 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

28.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева - 2 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева  – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

26.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7А на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от управителя 

Радостина Нешева - 2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 

28.01.2019г. с електронен подпис от 

управителя Радостина Нешева.  

12. Други документи 1. Удостоверение № РК-0556/22.12.2015г., 

за извършване на дейностите по чл. 166, 

ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване съответствието 

на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор със 

срок на валидност на удостоверението до 

22.12.2020г., ведно със списък на екипа от 

правоспособни физически лица, назначени 

по трудов или граждански договор  – общо 

3 стр. заверени копия; 

2. Обявление за приключване на договор 

№ РСЛ17-ДГ55-16/21.06.2017г. за 

обществена поръчка, сключен с Кмета на 

район „Слатина” – 3 стр. заверени копия; 

3. Обявление за възложена поръчка по 

договор № РОБ17-ДГ56-22/13.04.2017г. за 

обществена поръчка, сключен с Кмета на 

район „Оборище” – 5 стр. заверени копия; 

4. Сертификат за стандарт ISO 9001:2008, 

рег. № на сертификата Q-8667/16 от 

19.10.2016г., дата на валидност на 

сертификата 18.10.2019г. - 1 стр., заверено 

копие; 

5. Сертификат за стандарт ISO 14001:2004, 

рег. № на сертификата Е-8667/16 от 

19.10.2016г. дата на валидност на 

сертификата 18.10.2019г. - 1 стр., заверено 

копие; 

6. Сертификат за стандарт BS OHSAS 

18001:2007, рег. № на сертификата О-

8667/16 от 19.10.2016г., дата на валидност 

на сертификата 18.10.2019г. - 1 стр., 



 

182 

 

заверено копие; 

7. Застрахователна полица № 

13180183800000017/26.07.2018г., изд. на 

„ЕРОУ” ЕООД, за професионална 

отговорност в проектирането и 

строителството-консултант, извършващ 

оценка за съответствието на 

инвестиционни проекти, валидна до 

17.08.2019г., изд. от ЗАД „Алианц 

България”, 1 стр.  – заверено копие; 

8. Застрахователна полица № 

13180183800000018 /26.07.2018г., изд. на 

„ЕРОУ” ЕООД, за професионална 

отговорност в проектирането и 

строителството-консултант, извършващ 

строителен надзор, валидна до 

17.08.2019г., изд. от ЗАД „Алианц 

България”, 1 стр.  – заверено копие; 

 

         II.55.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

II. 56. Оферта № 56 от „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, участник за обособена позиция 

№ 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 56 - РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019г. – 

„Етера груп” ЕООД, ЕИК 202485401 

Обособена позиция № 1 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на съдържанието от 

28.01.2019г., подписан от управителя Иво Палев, 1 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „Етера груп” ЕООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя подписан от 

представляващия Иво Палев от 28.01.2019г. - 52 

стр. в оригинал, ведно с приложения към него: 

1. Линеен график – описание на 

енергоспестяващите мерки и съпъстващи СМР 

пряко свързани с енергоспестяващите мерки от 

28.01.2019г. – 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 1 стр. 
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3. Декларации за експлоатационни показатели; - 4 

стр., заверени копия; 

4. Протокол от първоначално изпитване – 1 стр. 

заверено копие; 

5. Сертификат за съответствие на производствания 

контрол – 2 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

управителя Иво Палев, 1 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис на 

28.01.2019г. от управителя Иво Палев, 

12. Други документи 1. Удостоверение за добро изпълнение № 

21/28.11.2017г., издадено от община Самоков, 1 

стр. заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 

216/14.08.2017г. изд. от община Своге, 1 стр. 

заверено копие; 

3. Застрахователна полица № 

13121810001243/12.05.2018г. изд. от ЗК „Лев инс” 

АД до 11.05.2018г. за професионална отговорност 

и специални условия „Отговорност на проектанта, 

стоителя, консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ”, 1 стр. 

заверено копие; 

4. Застрахователна полица № 

13121810001244/12.05.2018г. изд. от ЗК „Лев инс” 

АД до 11.05.2018г. за професионална отговорност 

и специални условия „Отговорност на проектанта, 

стоителя, консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ”, 1 стр. 
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заверено копие; 

5. Талон № I-TV 014526 от ЦПРС валиден до 

30.09.2019г. - заверено копие; 

6. Талон № V-TV 010214 от ЦПРС валиден до 

30.09.2019 г. - заверено копие; 

6.Удостоверение № IV-TV 007095 от ЦПРС за ІV 

група строежи от трета до пета категория, ведно с 

талон към него - заверено копие; 

7. Сертификат на система за управление: BS 

OHSAS 18001:2007, изд. на 04.03.2015г., № BAS 

OHSAS V 841-2, валиден до 03.03.2021 г. 1 стр. 

заверено копие; 

8. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, изд. на 04.03.2015г. № BAS QMS V 839-

2, валиден до 03.03.2021 г., 1 стр. заверено копие; 

9. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, изд. на 04.03.2015г. № BAS EMS V 

840-2, валиден до 03.03.2021 г. 1 стр, заверено 

копие; 

10. Диплома за висше образование изд. от УАСГ 

гр. София, серия ВДФС 97-УАСГ № 001044, рег. 

№ 30820/19.02.1998г. на арх. Тодор Рашков - 1 стр. 

заверено копие; 

11. Диплома за висше образование изд. от ВМЕИ 

„Ленин” София, серия СУ № 07697 и рег. № 

12.625/12.11.1969г. на инж. Лиляна Стойчева-1 стр. 

заверено копие;  

12. Диплома за висше образование изд. от ВИАС, 

серия МЯ № 014557, рег. № 17718/1980г. на инж. 

Людмила Кръстева - 1 стр. заверено копие; 

13. Диплома за висше образование изд. от ВМЕИ 

„Ленин” София, серия АМ № 007460, рег. № 

22827/1975г. на инж. Донка Радомирова - 1 стр. 

заверено копие; 

14. Свидетелство за специализация изд. от УНСС, 

Институт за следдипломна квалификация 

ВШИУОМП, рег. № 6218/23.09.1992г. на Донка 

Димитрова - 1 стр. заверено копие; 

15. Диплома за висше образование изд. от ВИАС, 

серия АЯ № 012411, рег. № 23900/24.07.1987г. на 

инж. Димитър Стоилов - 1 стр. заверено копие; 

16. Диплома за висше образование изд. от УАСГ – 

София, серия УАСГ 2000 № 047394 на инж. 

Димитър Кочуков - 1 стр. заверено копие; 

17. Сертификат № 271 от 04.02.2014г. изд. от 

КИИП на инж. Михаил Брозиг - 1 стр. заверено 

копие; 

18. Диплома за висше образование изд. от ВСШ „Г. 

Димитров” № 000280/1974г. на инж. Тихомир 

Цветанов- 1 стр. заверено копие; 

19. Диплома за висше образование изд. от ВСУ 

„Любен Каравелов”, серия ЛК - на инж. Димитър 

Месов - 1 стр. заверено копие; 

20. Диплома за средно специално образование изд. 

от Строителен техникум „Н. Вапцаров” гр. 
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Смолян, серия В-01 № 2230370, рег. № 

4630/29.06.2001г. на Евгени Шуков - 1 стр. 

заверено копие; 

 

           II. 56.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

            1.Участникът „Етера груп” ЕООД е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата 

по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на 

две дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, но не е декларирал обем на 

изпълненото строителство и за двата обекта, за които е декларирана информация, съгласно 

изискванията посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

            2.Участникът е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за услугите, с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите и датите, но не е декларирал обем на 

изпълненото проектиране, съгласно изискванията посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на Проектант по част 

Технически контрол по част „Конструкции” съгласно изискванията на т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 

от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           4.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на ППП за целия 

проектантски екип, съгласно т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя: 

           5.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация на целия инженерно-технически персонал, както и  не е декларирал 

информация за един въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа и за 

предложения специалист по здравословни и безопасни условия на труд-един въведен в 

експлоатация строителен обект, както и информация за завършен курс на обучение за безопасност 

и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за 

функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за 

организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на 

професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен 

курс на обучение – за специалиста по ЗБУТ, съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           6.Участникът е представил два броя удостоверения за добро изпълнение, в които липсва 

информация за обема на извършеното проектиране, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           7.Участникът е представил два броя удостоверения за добро изпълнение, в които липсва 

информация за обема на извършените дейности - строителство, в съответствие с изискванията на 
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Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           8.Участникът „Етера груп” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя.   

 

          II.56.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

           1.Участникът „Етера груп” ЕООД да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата 

по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на 

две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно изискванията 

посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. 

           2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за услугите, с предмет и обем,  

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, съгласно 

изискванията посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на Проектант по част 

Технически контрол по част „Конструкции” съгласно изискванията на т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 

от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           4.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на ППП за целия проектантски 

екип, съгласно т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя: 

           5.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация на целия инженерно-технически персонал, информация за един 

въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа и за специалиста по ЗБУТ и за  

специалиста по здравословни и безопасни условия на труд-един въведен в експлоатация 

строителен обект, информация за завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и 

задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране 

изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните 

рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на 

обучение – за специалиста по ЗБУТ, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т.10.6.2 

във връзка с т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

            6.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга, с посочена информация за обема на 

извършеното проектиране, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, 



 

187 

 

във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

            7.Участникът да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена информация за 

обема за поне две дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от 

датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             8.Участникът „Етера груп” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 57. Оферта № 57 от „Консорциум Техноком” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176059792, участник за 

обособена позиция № 3; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 57 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

251/28.01.2019 г. – „Консорциум Техноком” 

ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 176059792, Обособена 

позиция № 3, представител: Пламен Атанасов 

Участници в обединението: 

1. „БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, ЕИК 131483135, 

Васил Божков; 

2. „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, 

ЕИК 130879167, Пламен Атанасов; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на съдържанието 

на офертата от 28.01.2019г. – 4 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 28.01.2019г. - 10 стр. в оригинал, 

всички подписани от представляващия 

„Консорциум Техноком” ДЗЗД,  ведно с 

приложения към него: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката – 173 

стр. – оригинал; 

1. Линеен график за изпълнение на СМР – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Диаграма на работната ръка – 1 стр. оригинал; 

3. Декларации за експлоатационни показатели - 

62 стр. заверени копия; 

4. Декларация за експлоатационни 

характеристики – 1 стр. заверено копие; 

5. Декларации за съответствие – 8 стр. заверени 

копие; 

6. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 5 стр. заверени копия; 
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7. Сертификат – 4 стр. заверени копия; 

8. Приложение към сертификат – 1 стр. заверени 

копия; 

10. Техническо одобрение – 1 стр. – заверени 

копия; 

11. Национална декларация за експлоатационни 

показатели – 5 стр. – заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков  – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от подизпълнителя „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, от управителя 

Владимир Чангулев – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков  – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от подизпълнителя „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, от управителя 

Владимир Чангулев – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 2 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков – 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 
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28.01.2019г. от подизпълнителя „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, от управителя 

Владимир Чангулев – 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от подизпълнителя „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, от управителя 

Владимир Чангулев – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от подизпълнителя „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, от управителя 

Владимир Чангулев – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД от представляващия Пламен 

Атанасов – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника в обединението 

„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, от 

управителя Пламен Атанасов – 2 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника в обединението 

„БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, от управителя Васил 

Божков – 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от подизпълнителя  

„Архитектурно студио Чангулев” ЕООД, от 

управителя Владимир Чангулев – 2 стр. в 

оригинал; 
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10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОПИ на 

електронен носител от: 

1. „Консорциум Техноком” ДЗЗД, подписан на 

28.01.2019г. с електронен подпис от 

представляващия обединението – Пламен 

Атанасов. 

2. „БОЖКОВ-БИЛД” ЕООД, подписан на 

28.01.2019г. с електронен подпис от управителя 

Васил Божков и Пламен Атанасов, като 

представляващ обединението. 

2. „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, 

подписан на 28.01.2019г. с електронен подпис от 

управителя Пламен Атанасов.  

3. „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД, 

подписан на 28.01.2019г. с електронен подпис от 

управителя Владимир Чангулев. 

12. Други документи 1. Карта за идентификация по БУЛСТАТ № 

1808033 от 02.02.2012г. на ДЗЗД „Консорциум 

ТЕХНОКОМ”, с БУЛСТАТ 176059792, изд. от 

АВ към МП – заверено копие; 

2. Удостоверение за регистрация по ДДС от 

26.01.2012г. на ДЗЗД „Консорциум ТЕХНОКОМ” 

изд. от НАП - заверено копие; 

3. Анекс към Договор за консорциум от 

07.01.2019г. - 2 стр. в оригинал; 

4. Договор за създаване на ДЗЗД „Консорциум 

ТЕХНОКОМ” от 07.04.2011г. с нотариално 

заверени подписи – 4 стр. заверено копие; 

5. Договор за прехвърляне на участие в ДЗЗД 

„Консорциум ТЕХНОКОМ” от 26.01.2012г. с 

нотариално заверени подписи – 2 стр. заверено 

копие; 

6. Анекс към договор за ДЗЗД „Консорциум 

ТЕХНОКОМ” от 26.01.2012г. с нотариално 

заверени подписи – 5 стр. заверено копие; 

7. Анекс към договор за ДЗЗД „Консорциум 

ТЕХНОКОМ” от 25.01.2017г. – 1 стр. заверено 

копие; 

8. Декларация за съгласие от арх. Владимир 

Чангулев, като управител на „Архитектурно 

студио Чангулев” ЕООД, като подизпълнител на 

„Консорциум Техноком” ДЗЗД от 28.01.2019г. – 1 

стр. оригинал; 

9. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 26- 

00-214 от 23.02.2018г. изд. от МОСВ – 8 стр. на 

ДЗЗД „Консорциум ТЕХНОКОМ” заверено 

копие; 

10. Удостоверение за добро изпълнение от „ММТ 

Груп” ДЗЗД от 23.01.2019г. на „Монолитно 

строителство” ЕООД – 19 стр., заверени копия, 

ведно с Разрешение за ползване към него, изд. от 

ДНСК – 2 стр. заверени копия; 

11. Удостоверение за добро изпълнение от 
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„Красстрой” ООД изд. на 24.09.2018г. за 

„Архитектурно студио Чангулев” ЕООД – 1 стр., 

заверено копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение от „КИД 

Плюс” ЕООД от 15.10.2018г. – 1 стр., заверено 

копие; 

13. Удостоверение за регистрация на 

проектантско бюро на „Архитектурно студио 

Чангулев” ЕООД изх. № СОИ 93 от 08.08.2016г. 

изд. от КАБ - 1 стр. заверено копие; 

14. Удостоверение за ППП на арх. Владимир 

Чангулев, рег. № 04275, валидно до 31.12.2019г. 

изд. от КАБ - 1 стр. заверено копие; 

15. Удостоверение за ППП по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност, 

рег. № 07857 за 2019г. на инж. Митка Димитрова, 

изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

16. Удостоверение за ППП рег. № 07867 за 2019г. 

на инж. Митка Димитрова изд. от КИИП, 1 стр., 

заверено копие; 

17. Удостоверение за ППП рег. № 01213 за 2019г. 

на инж. Лариса Кълнъкова изд. от КИИП, 1 стр., 

заверено копие; 

18. Удостоверение за ППП рег. № 01145 за 2019г. 

на инж. Стефка Златева изд. от КИИП, 1 стр., 

заверено копие; 

19. Удостоверение за ППП рег. № 04998 за 2019г. 

на инж. Иванка Кралева изд. от КИИП, 1 стр., 

заверено копие; 

20. Удостоверение за ППП рег. № 07856 за 2019г. 

на инж. Христо Кълвачев изд. от КИИП, 1 стр., 

заверено копие; 

21. Удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част конструктивна за 2019г. рег. № 

01334 на инж. Христо Кълвачев, вълиден до 

27.05.2021г. изд. от КИИП, 1 стр., заверено копие; 

22. Сертификат за система за управление на 

качеството ISO 9001:2015 на „Монолитно 

строителство” ЕООД, валидно да м. септември 

2019г. рег. № С38284 – 1 стр. заверено копие; 

23. Сертификат за система за управление на 

качеството БДС EN ISO 9001:2015 на 

„Архитектурно студио Чангулев” ЕООД, валидно 

до 25.08.2019г. номер на сертификата СУК 03404 

от 06.08.2016г. – 1 стр. заверено копие; 

24. Сертификат за система за управление на 

околната среда на „Монолитно строителство” 

ЕООД ISO 14001:2015, валидно до м. септември 

2019г., рег. № С38285 – 1стр. заверено копие; 

25. Сертификат за система за управление на 

околната среда на „Архитектурно студио 

Чангулев” ЕООД БДС ЕN ISO 14001:2015, 

валидно до 25.08.2019г., № на сертификата СУОС 

05115 от 26.08.2016г. – 1стр. заверено копие; 

26. На магнитен носител подписани с електронен 
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подпис от представляващия обединението са 

налични още: 

26.1. Декларация относно задълженията за 

данъци и социалноосигурителни вноски на 

„Монолитно строителство“ ЕООД, подписана с 

електронен подпис от управителя Пламен 

Атанасов на 14.01.2019г.; 

26.2. Отчет за приходите и разходите на 

„Монолитно строителство“ ЕООД за 2017г., 

сканирано копие - неподписано 

26.3. Справка за задълженията към дата 

14.01.2019г. на „Монолитно строителство” ЕООД 

издадено от НАП – сканирано копие – 

неподписано; 

26.4. Писмо до комисията от „Монолитно 

строителство“ ЕООД, подписано с електронен 

подпис от управителя Пламен Атанасов на 

28.01.2019г.; 

26.5. Удостоверение за наличието или липсата на 

задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК с 

изх. № 220201900006785/14.01.2019г. изд. от 

НАП, ТД София 

  

Участникът в обединението„Монолитно строителство” ЕООД, е декларирал в еЕЕДОП-а си в част 

III: Основания за изключване, раздел Б. Основания, свързани с плащането на данъци или 

социално осигурителни вноски, Плащане на данъци, че е извършил нарушение, свързано със 

задълженията му за плащане на данъци на територията на Република България, както и че е 

извършил нарушение, свързано със задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски 

в територията на Република България. Също така е представил допълнително на електронен 

носител подписани с електронен подпис от представляващия обединението: Декларация относно 

задълженията за данъци и социалноосигурителни вноски на „Монолитно строителство“ ЕООД, 

подписана с електронен подпис от управителя Пламен Атанасов на 14.01.2019г.;  Отчет за 

приходите и разходите на „Монолитно строителство“ ЕООД за 2017г.; Справка за задълженията 

към дата 14.01.2019г. на „Монолитно строителство” ЕООД издадено от НАП; Писмо до комисията 

от „Монолитно строителство“ ЕООД, подписано с електронен подпис от управителя Пламен 

Атанасов на 28.01.2019г.; и Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание 

чл. 87, ал. 6 от ДОПК с изх. № 220201900006785/14.01.2019г. изд. от НАП, ТД София.  

Комисията се запозна подробно с приложените документи, както и с поясненията, дадени  в 

декларация относно задълженията за данъци и социалноосигурителни вноски на „Монолитно 

строителство“ ЕООД, че задълженията на дружеството са присъединени към изпълнителното дело 

на ревизионен акт, който се обжалва и не е влязъл в сила, т.е не е налице основание за 

отстраняване на участника съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. От друга страна безспорните  

задължения са в размер по-малък от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, /видно от приложения Отчет за приходите и разходите за 2017г./ 

т.е. не е налице основание за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

 

Във връзка с горното и като взе предвид всички представени документи, Комисията, като 

помощен орган на Възложителя, прие, че в настоящия сучай за „Монолитно строителство“ ЕООД 

не са налице основания за отстраняване, тъй като една част от декларираните  задълженията са по 

акт, който не е влязъл в сила на основание чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП, а другата част 15 662,50 лева – 

безспорни задължения, попада в изключенията по чл. 54, ал. 3, т. 2 от ЗОП – размерът е по-малко 

от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

 

         II. 57.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
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лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

 

          1.Участникът в обединението „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, който съгласно 

анекса към договора за ЗЗД ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект за ръководител на екипа, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с 

точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията за обществената поръчка. 

          2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД който, съгласно Декларация за 

съгласие, като подизпълнител на „Консорциум Техноком” ДЗЗД има задължение да изпълни 

проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието 

на водещ проектант, изискуем от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.1, във връзка с 

точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

          II. 57.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът в обединението „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, който съгласно 

анекса към  договора за ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект за ръководител на екипа, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с 

точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията за обществената поръчка. 

           2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД който, съгласно Декларация за 

съгласие, като подизпълнител на „Консорциум Техноком” ДЗЗД има задължение да изпълни 

проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието на 

водещ проектант, изискуем от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.1, във връзка с 

точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

 

II. 58. Оферта № 58 от „Елвис ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, участник за обособена позиция № 

10; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 58 - РСЛ19-ТД26-

252/28.01.2019г. „Елвис ДМ” ЕООД, ЕИК 

204106476 

Обособена позиция № 10   

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис от 

25.01.2019г., подписан от Елвис Маринов 

управител на „Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в 

оригинал; 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 
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3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б 

на Възложителя от 25.01.2019г. подписан от 

Елвис Маринов - управител, 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Елвис Маринов - управител на 

„Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец №3; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Елвис Маринов - управител на 

„Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец №4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Елвис Маринов - управител на -

„Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ – Образец 

№5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Елвис Маринов - управител на 

„Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 25.01.2019г., 

подписан от Елвис Маринов - управител на 

„Елвис ДМ” ЕООД, 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А, на Възложителя от 25.01.2019г.   

подписан от Елвис Маринов - управител 

на„Елвис ДМ” ЕООД, 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/. 

  

 

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с 

електронен подпис на дата 25.01.2019г. от 

Елвис Маринов - управител на „Елвис ДМ” 

ЕООД;  

12. Други документи Не са представени  

 

            II. 58.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при осъществяването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 
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  2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на опит в осъществяване 

на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 

1 сходен обект и наличие на пълна проектантска правоспособност за ръководителя екип, съгласно 

изискванията на точка 10.15, във връзка с точка 10.16 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

  

             II. 58.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

             2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на опит в осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 

сходен обект и наличие на пълна проектантска правоспособност за ръководителя екип, съгласно 

изискванията на точка 10.15, във връзка с точка 10.16 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

 

II. 59. Оферта № 59 от ДЗЗД „СС - Строй 2019”, участник за обособена позиция № 4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 59 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

253/28.01.2019 г. - ДЗЗД „СС - Строй 2019”, 

Обособена позиция № 4 представител: Стефка 

Владова 

Участници в обединението: 

„СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД, ЕИК 205062050, 

управител Стефка Владова 

 „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, ЕИК 

130007553, управители Александър Георгиев, 

Светла Христова; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предствените 

документи от 28.01.2019г. – 3 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 28.01.2019г. - 4 стр. в оригинал, 

ведно с приложения към него: 

1. Технологично – строителна програма – 103 стр. 
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в  оригинал; 

2. Линеен график – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларации за експлоатационни показатели; - 

21 стр., заверени копия; 

4. Декларации за съответствие - 9 стр. заверени 

копия; 

5. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 4 стр. заверени копия; 

6. Техническо описание – 2 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „СИТИ 

СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка Владова 

– 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „СИТИ 

СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка Владова 

– 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „СИТИ 

СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка Владова 

– 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „СИТИ 
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СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка Владова 

– 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „СИТИ 

СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка Владова 

– 1 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, от представляващия Стефка Владова – 2 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника в обединението 

„СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД от управителя Стефка 

Владова – 2 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Светла Христова – 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 24.01.2019г. от участника в обединението 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от управителя 

Александър Георгиев – 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОПИ от на 

електронен носител от: 

1. ДЗЗД „СС - Строй 2019”, подписан с 

електронен подпис от представляващия Стефка 

Владова на 25.01.2019г. 

2. „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, подписан с 

електронни подписи от управителите Александър 

Георгиев и Светла Христова на 25.01.2019г. 

3. „СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД, подписан с 

електронен подпис от управителя Стефка 

Владова на 25.01.2019г. 

12. Други документи 1. Договор за създаване на обединение ДЗЗД „СС 

- Строй 2019” от 23.01.2019 г.  – 6 стр. в 

оригинал, с нотариално заверени подписи; 

2. Застрахователна полица № 13121810001675 за 

професионална отговорност и специални условия 

отговорност на проектанта, строителя, 
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консултанта и лицето, упражняващо строителен 

надзор по чл. 171 от ЗУТ, валидна до 04.07.2019г. 

изд. на „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, от ЗК 

„Лев Инс” АД – 1 стр. заверено копие; 

3. Референция на „СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД от 78 

СУ „Христо Смирненски”, с изх. № 267 от 

21.01.2019г. – 1 стр. заверено копие;  

4. Препоръка на „СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД от 

СНЦ „Социални и екологични инициативи за 

Община Сливница” изх. № 1 от 22.01.2019г. – 1 

стр. заверено копие; 

5. Референция за „СИТИ СТРОЙ 63” ЕООД от 78 

СУ „Христо Смирненски”, изх. № 88 от 

22.10.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

6. Удостоверение изд. на „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 

99” ЕООД от МП – ГДИН - Затвора Плевен, изх. 

№ Р1791/22.03.2018г.  1 стр. заверено копие; 

  

 

II. 59.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия:  

  

1. Участникът ДЗЗД „СС - Строй 2019" се състои се от две дружества, както следва: "Сити 

строй 63" ЕООД и "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД. "Сити строй 63" ЕООД не е представило на 

хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. тъй като е вписано в 

Търговски регистър към Агенция по вписванията на 02.04.2018 год. и същите не са налични по 

партидата на дружеството. "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД не е представило на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по 

партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 

669 000, 2016 г. - няма данни в ТР /946 000, съгласно ЕЕДОП/, 2017 г. - няма данни в ТР /504 000, 

съгласно ЕЕДОП/. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 669 000, 2016 г. - 

няма данни в ТР /375 000, съгласно ЕЕДОП/, 2017 г. - няма данни /10 000, съгласно ЕЕДОП/. От 

анализираните ГФО и представената информация в ЕЕДОП не може да се направи категорично 

заключение, че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги, попадащи в обхвата 

на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Няма представени доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

II. 59.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът ДЗЗД „СС - СТРОЙ 2019” да представи доказателства относно реализиран 

минимален общ оборот, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

изчислен съгласно изискванията на § 2, т. 66 и т.67 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 60. Оферта № 60 от „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 203785177, участник за обособена 

позиция № 3; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 
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„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 60 - РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г.  – 

„Графена груп” ЕООД, ЕИК 203785177 

Обособена позиция № 3 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 28.01.2019г., подписан от Катерина 

Станкова- управител на „Графена груп” ЕООД – 

1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя подписан от управителя Катерина 

Станкова от 28.01.2019г. - 153 стр. в оригинал, 

ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

СМР – 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 5 стр. 

3. Декларации за експлоатационни показатели; - 

34 стр., заверени копия; 

4. Протокол от първоначално изпитване – 13 стр. 

заверено копие; 

5. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт –12 стр. заверени копия; 

6. Декларации за произход-2 стр. заверени копия; 

7. Упътване за монтаж – 4 стр. заверени копия. 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Катерина Станкова управител на „Графена груп” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Катерина Станкова управител на „Графена груп” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Катерина Станкова управител на „Графена груп” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Катерина Станкова управител на „Графена груп” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Катерина Станкова 

управител на „Графена груп” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 
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2.Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

24.01.2019г. от Ангел Захариев управител на 

„Хидросис инженеринг” ЕООД- подизпълнител -

1 стр. оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Катерина Станкова 

управител на „Графена груп” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

24.01.2019г. от Ангел Захариев управител на 

„Хидросис инженеринг” ЕООД- подизпълнител -

2 стр. оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил ЕЕДОП-и на магнитен 

носител от: 

1. „Графена груп” ЕООД подписан с електронен 

подпис от Катерина Станкова управител на 

„Графена груп” ЕООД на дата 28.01.2019г.; 

2. „Хидросис инженеринг” ЕООД подписан с 

електронен подпис от Ангел Захариев управител 

на дата 24.01.2019г. 

12. Други документи 1. Декларация за съгласие за подизпълнение 

подписана от Ангел Захариев - управител на 

„Хидросис инженеринг” ЕООД  на 24.012019 г. – 

1 стр. в оригинал. 

 

          II.60.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност с 

предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, без деклариран обем, съгласно изискванията посочени 

в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. 

            2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за разполагаемото техническо 

оборудване, включващо минимум 2000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле, съгласно изискванията 

посочени в точка 10.7, във връзка точка 10.8 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. 

            3.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за един въведен в експлоатация 

строителен обект за предложения специалист по здравословни и безопасни условия на труд, 

съгласно изискванията на съгласно изискванията на т. 10.6.2 във връзка с т. 10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

             4. Подизпълнителят е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения 
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и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             5.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило изпълнението, мястото и 

вида, без посочен обем, но не е представил доказателства - за изпълнение на строителството 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания/, което не съответства на изискванията на Възложителя за изпълнение на поне две 

дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             6.Участникът "ГРАФЕНА ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

               II.60.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно изискванията посочени в точка 10.3, 

във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата. 

               2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за разполагаемото техническо 

оборудване, включващо минимум 2000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле, съгласно изискванията 

посочени в точка 10.7, във връзка точка 10.8 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. 

                3.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за един въведен в експлоатация 

строителен обект за предложения специалист по здравословни и безопасни условия на труд, 

съгласно изискванията на съгласно изискванията на т. 10.6.2 във връзка с т. 10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

               4.Подизпълнителят да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              5.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 
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                6.Участникът „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

II. 61. Оферта № 61 от „ДЗЗД „КАРА СТРОЙ, участник за обособена позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 61 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

255/28.01.2019 г. – ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

Обособена позиция № 1, представител: Велин 

Велев 

Участници в обединението: 

1.„ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200562468, 

управител  Велин Велев; 

2.„КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК 205260541, 

управител Таня Иванова; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите от 

28.01.2019г. – 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец № 1 на 

Възложителя от 28.01.2019г. -  57 стр. в оригинал, 

-  ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларации за експлоатационни показатели – 

12 стр. заверени копия; 

2. Декларации за съответствие – 8 стр. заверени 

копия; 

3. Декларации за произход – 1 стр. заверено 

копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

23.01.2019г. от участника в обединението „КАЯ 

ТРЕЙД” ЕООД, от управителя Таня Иванова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД,  от управителя Велин Велев – 1 

стр. в оригинал  

3.Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

от представляващия Велин Велев  – 1 стр. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на Участникът е представил: 
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офертата - Образец № 3; 

 

1.Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

23.01.2019г. от участника в обединението „КАЯ 

ТРЕЙД” ЕООД, от управителя Таня Иванова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

от представляващия Велин Велев  – 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД,  от управителя Велин Велев – 1 

стр. в оригинал  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

23.01.2019г. от участника в обединението „КАЯ 

ТРЕЙД” ЕООД, от управителя Таня Иванова – 2 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД,  от управителя Велин Велев – 2 

стр. в оригинал  

3.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

от представляващия Велин Велев  – 2 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

23.01.2019г. от участника в обединението „КАЯ 

ТРЕЙД” ЕООД, от управителя Таня Иванова – 1 

стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ВЕРА 

СТРОЙ” ЕООД,  от управителя Велин Велев – 1 

стр. в оригинал  

3.Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

от представляващия Велин Велев  – 1 стр. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 

от представляващия Велин Велев  – 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 23.01.2019г. от участника в обединението 

„КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, от управителя Таня 

Иванова – 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника в обединението 

„ВЕРА СТРОЙ” ЕООД,  от управителя Велин 

Велев – 2 стр. в оригинал  

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 28.01.2019г. от участника ДЗЗД „КАРА 

СТРОЙ”, от представляващия Велин Велев  – 2  
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стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОПИ на електронен 

носител от: 

1.  ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, подписан с електронен 

подпис от представляващия обенинението Велин 

Велев на 28.01.2019г.; 

1. „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Велин Велев на 

28.01.2019г.; 

2. „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Таня Иванова на 

23.01.2019г.; 

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на Обединение 

„Кара строй” ДЗЗД от 23.01.2019г. – 6 стр. 

оригинал; 

  

            II. 61. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

             1.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а,  информация за 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, 

датите и получателите и не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането 

/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една 

дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 

10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

              2.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието на водещ проектант, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

             3.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на минимум пет 

години изискуем професионален опит като технически ръководител, за техническия ръководител, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

             4.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на 

един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя. 

              5.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на минимум три 
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години изискуем опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, за 

специалиста по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 

на точка 10 „Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

              6.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел „В” – 

„Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

изпълнение на една дейност, вместо изискуемите две дейности, с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата. За декларираната една дейност: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“ по 

„'Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” по 

обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. Слатина“, бл. 54“,  изпълнена от обединение ДЗЗД "СИ 

ЕМ СТРОЙ",  с участник в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, комисията служебно разполага с 

информация за изпълнение на дейност – СМР с процент, стойност, дата, място, вид и обем от 

участника „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД. Комисията единодушно приема, че тази декларирана дейност 

строителство, отговаря на изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. Участникът в 

обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумението за създаване на обединение 

ще изпълни СМР, не е  декларирал в еЕЕДОП-а си втора дейност с предмет и обем, идентична или 

сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, и не е представил доказателство за втора дейност изпълнено строителство – 

удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

            7.Участникът „КАРА СТРОЙ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: "Вера 

строй 2004" ЕООД и "Кая трейд" ЕООД. "Вера строй 2004" ЕООД не е представило  на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 10 759 000, 2016 г. - 1 800 000, 2017 г. - 5 724 000. Посочените нетни обороти от продажби 

на услуги са: 2015 г. - 10 759 000 /съгласно ЕЕДОП - 2 216 142,18/, 2016 г. - 1 688 000 /съгласно 

ЕЕДОП - 563 821,76/, 2017 г. - 5 630 000 /съгласно ЕЕДОП - 5 494 900,77/. В ЕЕДОП има посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. "Кая трейд" ЕООД е вписана в ТР към АП на 28.09.2018 г. За 2015 

г., 2016г., 2017 г. дружеството няма посочени ГФО и реализирани обороти. 

        

            II. 61. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а,  информация за 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, 

датите и получателите и  да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 
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съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              2.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието на водещ проектант, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

              3.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на минимум пет 

години изискуем професионален опит като технически ръководител, за техническия ръководител, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

              4.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на професионален 

опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в 

експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

              5.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на минимум три 

години изискуем опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, за 

специалиста по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 

на точка 10 „Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

              6.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а си в Раздел „В” – 

„Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

изпълнение на още една дейност, освен декларираната ...„Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“ по 

''Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" по 

обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Слатина“, бл. 54“ .......с предмет и обем, идентична или 

сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, и да представи доказателство за декларираното изпълнено строителство – 

удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

               7.Участникът „КАРА СТРОЙ” ДЗЗД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 62. Оферта № 62 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, участник за 

обособена позиция № 3; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 
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„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 62 - РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г.  
„НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 

202745799 

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на представените 

документите в офертата от 28.01.2019г., подписан 

от Николай Николов - управител „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 

ЕООД е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя 

подписан от представляващия Николай Николов 

от 28.01.2019г. - 5 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Технологично - строителна програма, 

организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране – 103 стр. в 

оригинал; 

2. Линеен график – 1 стр., в оригинал; 

3. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 8 стр. заверено копие; 

4. Декларации за експлоатационни показатели – 

15 стр. заверени копия; 

5. Декларация за характеристиките на 

строителен продукт – 5 стр. заверени копия; 

6. Техническо описание на продукт - 2 стр. 

заверени копия; 

7. Сертификат за използвана система за 

управление във връзка с производство на ПВЦ 

и АЛ профили – 1 стр. заверено копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД - 1 стр в оригинал; 
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8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Николай Николов - управител на „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД - 2 стр. в оригинал; 

 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан на 27.01.2019г. с електронен 

подпис от управителя Николай Николов, който не 

е в изискуемия от Възложителя формат 

12. Други документи 1. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 26.01.2020г. 1 стр. 

заверено копие; 

2.  Сертификат на система за управление: 

ISO 9001:2015, валиден до 26.01.2020 г. 1 стр. 

заверено копие; 

3. Удостоверение № I-TV 019318, ведно с 

Талон № І – TV 01, изд. от ЦПРС към КСБ 

валидно до 30.09.2019г.  за първа група – 

строежи от трета до пета категория 1 стр. - 

заверено копие; 

4. Референция № РСЛ18-ТД26-1356/ 

05.07.2018г. издадена от СО р-н „Слатина” – 2 

стр., заверено копие; 

5. Удостоверение за добро изпълнение № 

УД-599 от 23.05.2017 г., издадено от община 

Дупница, 2 стр. заверено копие; 

6. Удостоверение № РОК16 - ТД26 - 158 от 

23.05.2017 г. от СО-район „Овча купел”, 1 стр., 

заверено копие; 

7. Отчет за приходи и разходи за 2017 г.- 2 

стр. – заверено копие;  

8. Счетоводен баланс за 2017 г. - 2 стр. – 

заверено копие; 

9. Отчет за приходи и разходи за 2016 г. - 2 

стр. – заверено копие; 

10. Счетоводен баланс за 2016 г. – 3 стр. – 

заверено копие; 

11. Отчет за приходи и разходи за 2015г. - 5 

стр. – заверено копие; 

12. Отчет за собствения капитал за 2015 г. 1 

стр. – заверено копие; 

13. Счетоводен баланс за 2015 г. - 4 стр. – 

заверено копие; 

  

            II.62.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 
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изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис от представляващия участника, който не отговаря на 

изискуемия от Възложителя формат.  

 

            II.62.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с 

електронен подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно 

указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез 

използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система 

за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 

публикуван на профила на купувача. 

 

II. 63. Оферта № 63 от „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, участник за обособена позиция № 6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 63 - РСЛ19-ТД26-

257/28.01.2019г. „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 

109608346 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил Списък на 

документи от 25.01.2019г., подписан от 

управителя Веселин Гальов – 2 стр. 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1А 

на Възложителя от 25.01.2019г., подписано 

от управителя Веселин Гальов, 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от управителя 

Веселин Гальов, 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3  на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от управителя 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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Веселин Гальов, 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от управителя 

Веселин Гальов, 2 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5  на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от управителя 

Веселин Гальов, 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписана от управителя 

Веселин Гальов – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:  

Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

управителя Веселин Гальов - 2 стр. в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 28.01.2019г. 

с електронен подпис от управителя Веселин 

Гальов, който не е в изискуемия формат, 

съгласно указанията на Възложителя, 

посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, 

подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“ 

12. Други документи Не са представени  

 

       II.63.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „ТУСКО” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис от представляващия участника, който не отговаря на изискуемия от 

Възложителя формат.  

            2.Участникът не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

            II.63.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът „ТУСКО” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 
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връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 

профила на купувача. 

             2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

II. 64. Оферта № 64 от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 

6; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 
 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 64 - РСЛ19-ТД26-

259/28.01.2019г. „ИНТКОНС” ЕООД, 

ЕИК 131553690 

Обособена позиция № 6 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 25.01.2019г., подписан от 

управителя Бончо Фетваджиев – 1 стр. 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил: 1. Предложение 

за изпълнение на поръчката по Образец № 

1А на Възложителя от 25.01.2019г. 

подписано от управителя Бончо 

Фетваджиев, 2 стр. в оригинал; 

1а. Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката от 25.01.2019г. 

подписано от управителя Бончо 

Фетваджиев, 24 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил: 1.Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. подписана от управителя 

Бончо Фетваджиев – 1 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 2 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Петранка Фетваджиева - 1 стр. 

в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 3  на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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управителя Бончо Фетваджиев - 1 стр. в 

оригинал;  

2. Декларация по Образец № 3 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Петранка Фетваджиева - 1 стр. 

в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Бончо Фетваджиев- 1 стр. в 

оригинал;  

2.Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Петранка Фетваджиева – 1 стр. 

в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5  на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Бончо   Фетваджиев – 1 стр. в 

оригинал;  

2. Декларация по Образец № 5 на 

Възложителя от 25.01.2019г., подписана от 

управителя Петранка Фетваджиева – 1 стр. 

в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил:  

1.Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Бончо Фетваджиев – 1 стр. в 

оригинал;  

2.Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 25.01.2019г. подписана от 

управителя Петранка Фетваджиева - 1 стр. 

в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:  

1. Декларация № 7А, която не е по образец 

на Възложителя от 25.01.2019г. подписана 

от управителя Бончо Фетваджиев - 2 стр. в 

оригинал;  

2. Декларация № 7А, която не е по образец  

на Възложителя от 25.01.2019г. подписана 

от управителя Петранка Фетваджиева – 2 

стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 

28.01.2019г. с електронен подпис от 

управителя Петранка Фетваджиева и 

управителя Бончо Фетваджиев.  

12. Други документи  

 1. Удостоверение № 666/29.08.2018г. за 

въвеждане в експлоатация на строеж: 

гр. София, район „Слатина”, ж. к. 

„Христо Смирненски”, бл. 32А, 
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издадено от главния архитект на СО – 

2 стр. заверено копие; 

2. Удостоверение № РСЛ16-ТД26-1993-

/29/ 10.10.2018г., изд. от Кмета на р-н 

„Слатина” – 2 стр. заверено копие; 

3. Разрешение за ползване № СТ-05-

223/19.02.2018г. за обект: гр. София, р-

н „Красно село”, бул. „Христо Ботев” 

№ 35, издадено от началника на 

ДНСК– 1 стр. заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение по 

чл. 51, ал. 1, т. 2б от ЗОП, с изх. № 

РКС18-ТД26-1020/01.06.2018г., изд. от 

Кмета на р-н „Красно село”- 1 стр. 

заверено копие; 

 

           II.64.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1. Участникът е представил в офертата си декларации образец 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

           II.64.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за задължените лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

II. 65. Оферта № 65 от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 812233671, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 65 - РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 г.  

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 812233671 

Обособена позиция № 2 

 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на 

представените документи от 25.01.2019г., 

подписан от Димитър Хрусафов - управител 

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 
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3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД е 

представил Образец № 1 предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя подписан от представляващия 

Димитър Хрусфов - 103 стр. в оригинал, от 

28.01.2019 г,  ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите от 28.01.2019г.–2 стр., в  оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 4 стр. заверено копие; 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

58 стр. заверени копия; 

4. Декларация от производител - 1 стр.  заверено 

копие; 

5. Протокол от първоначално изпитване от типа 

продукт- 15 стр.  заверени копия; 

6. Декларация за характеристиките на 

строителен продукт – 15 стр.  заверени копия; 

7. Сертификат за съответствие на строителен 

продукт – 2 стр. 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 2 на Възложителя 

подписана от Димитър Хрусафов в качеството си 

на управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД,  1 

стр. в оригинал от 25.01.2019г.; 

2. Декларация по Образец 2 на Възложителя 

подписана от  Хюсеин Кулов в качеството си на 

управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 1 стр. 

в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

 1. Декларация по Образец 3 на Възложителя 

подписана от Димитър Хрусафов в качеството си 

на управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД,  1 

стр. в оригинал от 25.01.2019г.; 

2. Декларация по Образец 3 на Възложителя 

подписана от  Хюсеин Кулов в качеството си на 

управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 1 стр. 

в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

 1. Декларация по Образец 4 на Възложителя 

подписана от Димитър Хрусафов в качеството си 

на управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД,  2 

стр. в оригинал от 25.01.2019г.; 

2. Декларация по Образец 4 на Възложителя 

подписана от  Хюсеин Кулов в качеството си на 

управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 2 стр. 

в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

 1. Декларация по Образец 5 на Възложителя 

подписана от Димитър Хрусафов в качеството си 

на управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД,  1 

стр. в оригинал от 25.01.2019г.; 

2. Декларация по Образец 5 на Възложителя 

подписана от  Хюсеин Кулов в качеството си на 

управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 1 стр. 
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в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7 на Възложителя 

подписана от Димитър Хрусафов в качеството си 

на управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД,  1 

стр. в оригинал от 25.01.2019г.; 

2. Декларация по Образец 7 на Възложителя 

подписана от  Хюсеин Кулов в качеството си на 

управител на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 1 стр. 

в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларации която не е 

по образец  на Възложителя  от 25.01.2019г., 

подписана от: 

1. Димитър Хрусафов в качеството си на 

управители на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД- 2 

стр. в оригинал; 

2. Хюсеин Кулов качеството си на управители на 

„ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - 2 стр. в 

оригинал; 

3. Мариян Денев в качеството си на експерт по 

оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - 3 стр. 

в оригинал; 

4. Емил Йочев в качеството си на експерт по 

оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - 3 стр. 

в оригинал; 

5. Петър Игнатов в качеството си на експерт по 

оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - 3 стр. 

в оригинал; 

6. Христо Христов в качеството си на експерт по 

оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД - 3 стр. 

в оригинал; 

7. Станимир Стайков в качеството си на експерт 

по оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД- 3 

стр. в оригинал; 

8. Ивайло Маринов в качеството си на експерт по 

оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД- 3 стр. 

в оригинал; 

9. Николай Николов в качеството си на експерт 

по оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД- 3 

стр. в оригинал; 

10. Венелин Апостолов в качеството си на експерт 

по оферта на „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД- 3 

стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/   

Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с 

електронни подписи от управителите на „ТЕХНО 

- ЕНЕРДЖИ” ООД, Димитър Хрусафов и Хюсеин 

Кулов на 28.01.2019г. 

Участникът е представил 8 броя ЕЕДОП за 

ангажирани трети лица както следва от: 

- Мариян Денев-проектант по част Архитектура 

подписан с електронен подпис на 28.01.2019г.; 

- Емил Йочев-проектант по част ПУСО 

подписан с електронен подпис на 25.01.2019г.; 
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- Петър Игнатов- проектант по част ПБ 

подписан с електронен подпис на 25.01.2019г.; 

- Христо Христов- технически контрол по  част 

Конструкции подписан с електронен подпис 

на 28.01.2019г.; 

- Станимир Стайков-проектант по част 

Конструкции и ПБЗ подписан с електронен 

подпис на 28.01.2019г.; 

- Ивайло Маринов- проектант по част Електро 

- Венелин Апостолов- проектант по част ОВК и 

по част Енергийна ефективност подписан с 

електронен подпис на 25.01.2019г.; 

- Илия Цветичев – проектант по част ВиК, 

подписан с електронен подпис на 28.01.2019г.; 

12. Други документи 1. Декларация за ангажираност от Мариян 

Денев - проектант по част Архитектура от 

25.01.2019г., 1 стр. в оригинал 

2. Декларация за ангажираност от Емил 

Йочев- проектант по част ПУСО от 25.01.2019 г., 

1 стр. в оригинал 

3. Декларация за ангажираност от Петър 

Игнатов - проектант по част Пожарна 

безопасност от 25.01.2019 г., 1 стр. в оригинал 

4. Декларация за ангажираност от Христо 

Христов - технически контрол по част 

Конструкции от 25.01.2019., 1 стр. в оригинал 

5. Декларация за ангажираност от Станимир 

Стайков - проектант по част Конструкции от 

25.01.2019 г., 1 стр. в оригинал 

6. Декларация за ангажираност от Ивайло 

Маринов - проектант по част Електро от 

25.01.2019 г., 1 стр. в оригинал 

7. Декларация за ангажираност от Николай 

Николов - проектант по част ВиК от 25.01.2019 

г., 1 стр. в оригинал 

8. Декларация за ангажираност от Венелин 

Апостолов - проектант по част ОВК и по част 

Енергийна ефективност, от 25.01.2019 г., 1 стр. в 

оригинал 

9. Удостоверение за добро изпълнение № 

РТР17-ДГ55-4- (1) от 29.05.2018 г., издадено от 

СО район „Триадица” – 3 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение за добро изпълнение № 92-

00/2972 от 01.12.2016 г., издадено от община 

Велинград – 4 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение за добро изпълнение № 

Е26-Т-289/18.05.2016 г. издадено от 

Министерство на Енергетиката – 2 стр. заверено 

копие; 

12. Удостоверение за добро изпълнение № 17/ 

24.01.2019 г. издадено от фирма „Бултермострой” 

ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

       

           II.65.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
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лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.В Раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV „Критерии за подбор“ 

на еЕЕДОП участникът „Техно-Енерджи” ООД е посочил, че за изпълнение на договора ще 

използва наето от „Спринт 75”, фасадно скеле – 2 000 м2. В случая наемодателят на съоръжението 

се явява субект – трето лице, чиито капацитет се използва, за което съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП е 

необходимо да се представи отделен  еЕЕДОП от третото лице, декларации Образец № 7 /ако е 

ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат еЕЕДОП/ и декларация образец 7А за лицето, от 

което е наето съоръжението. Участникът  не е представил документи за поетите от третото лице 

задължения в съответствие с изискванията на Възложителя в подточка 11.3 от точка 11 

„Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, тъй като  

            2.Участникът е представил в офертата си декларации образец 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

           3.Участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

           II.65.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

 

            1.Участникът „Техно-Енерджи” ООД да представи за субекта – трето лице, чиито 

капацитет се използва „Спринт 75”, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП отделен еЕЕДОП, декларации 

Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/, декларация образец 

7А за лицето, от което е наето съоръжението /фасадно скеле/ и в съответсвие с изискванията на 

Възложителя в точка 11 и точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя да представи документи за поетите от третото лице задължения. 

            2.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от задължените 

лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 

13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

            3.Участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 66. Оферта № 66 от „БМ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 66 - Оферта № РСЛ19-ТД26-

261/28.01.2019 г. – „БМ” ДЗЗД, ЕИК 177198909,  

Обособена позиция № 1 представител Никола 

Стоилов  

Участници в обединението: 

1.„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, ЕИК 
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203525024, управители Никола Стоилов, Недялко 

Кирев; 

2. „Булпласт БГ” ЕООД, ЕИК 102921748, 

управител Ставри Иванов; 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на съдържанието 

от 25.01.2019г. – 2 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1 на 

Възложителя от 25.01.2019г. -  3 стр. в оригинал, 

ведно с приложения към него: 

1. Подробна работна програма – 182 стр. в 

оригинал; 

2. Линеен календарен график – 1 стр. в оригинал; 

3. Приложение № 2 – 5 стр. в оригинал; 

4. Декларации за експлоатационни показатели - 

26 стр. заверени кония; 

5. Декларации за съответствие -  12 стр. заверени 

копия; 

6. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 4 стр. заверени копия; 

7. Протокол от първоначално изпитване на 

продукт – 12 стр. заверени копия; 

8. Инструкция за употреба и монтаж на заварени 

армировъчни мрежи – 1 стр. заверено копие; 

9. Сертификат за съответствие на 

производствения контрол - 2 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 1 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 2 на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя Недялко 

Кирев – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 1 стр. в 

оригинал; 
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2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 1 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 3 на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя Недялко 

Кирев – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 1 стр. в оригинал  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 2 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 4 на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя Недялко 

Кирев – 2 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 2 стр. в оригинал  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 1 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 5 на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя Недялко 

Кирев – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 
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25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 1 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 7 на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя Недялко 

Кирев– 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Никола Стоилов  – 3 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника „БМ” ДЗЗД, от 

представляващия Ставри Иванов – 3 стр. в 

оригинал; 

3.  Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Никола Стоилов – 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, от управителя 

Недялко Кирев – 3 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г. от участника в обединението 

„Булпласт БГ” ЕООД, от управителя Ставри 

Иванов – 3 стр. в оригинал  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОПИ  на магнитен 

носител от: 

1. „БМ” ДЗЗД, подписан с електронни подписи 

от: представляващия обенинението Никола 

Стоилов на 25.01.2019г. и управител на участника 

в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД 

и от Недялко Кирев на 25.01.2019г. управител на 

участника в обединението „МУУД 
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КОНСТРЪКШЪН” ООД и Ставри Иванов на 

28.01.2019г., управител на убастника в 

обединението „Булпласт БГ” ЕООД; 

 

2. „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, подписан с 

електронен подпис от управителите Никола 

Стоилов, Недялко Кирев на  

3. „Булпласт БГ” ЕООД, подписан с електронен 

подпис от управителя Ставри Иванов на 

28.01.2019г. 

 1. Споразумение за създаване на обединение 

ДЗЗД „БМ” от 28.07.2017г. – 7 стр. – заверено 

копие; 

2. Анекс към договор за учредяване на дружество 

от 15.08.2017г. – 1 стр., заверено копие; 

2. Анекс № 2 към Споразумение за създаване на 

Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. – 4 стр. в 

оригинал; 

3. Удостоверение № І – TV 016488 за строежи 

първа група от трета до пета категория на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, валидно до 

30.09.2019г., ведно с талон към него, изд. от КСБ 

– 1 стр. заверено копие; 

4. Удостоверение № V – TV 011581 за строежи 

пета група на „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, 

валидно до 30.09.2019г., ведно с талон към него, 

изд. от КСБ – 1 стр. заверено копие; 

5. Удостоверение № І – TV 018252 за строежи 

първа група от трета до пета категория на 

„Булпласт БГ” ЕООД, валидно до 30.09.2019г., 

ведно с талон към него, изд. от КСБ – 1 стр. 

заверено копие; 

6. Удостоверение № І – TV 011160 за строежи 

първа група и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от 

ЗУТ на „Булпласт БГ” ЕООД, валидно до 

30.09.2019г., ведно с талон  към него, изд. от КСБ 

– 1 стр. заверено копие; 

7. Удостоверение № ІІ – TV 005357 за строежи 

втора група от първа до четвърта категория на 

„Булпласт БГ” ЕООД, валидно до 30.09.2019г., 

ведно с талон към него, изд. от КСБ – 1 стр. 

заверено копие; 

8. Удостоверение № ІV – TV 008791 за строежи 

четвърта група от първа до пета категория на 

„Булпласт БГ” ЕООД, валидно до 30.09.2019г., 

ведно с талон към него, изд. от КСБ – 1 стр. 

заверено копие; 

9. Удостоверение № V – TV 012815 за строежи 

пета група на „Булпласт БГ” ЕООД, валидно до 

30.09.2019г., ведно с талон към него, изд. от КСБ 

– 1 стр. заверено копие; 

10. Справка за общия оборот и за оборота 

попадащ в обхвата на поръчката през последните 

три приключени финансови години на „БМ” 

ДЗЗД  от 25.01.2019г. – 1 стр. в оригинал; 
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11. Справка за общия оборот и за оборота 

попадащ в обхвата на поръчката през последните 

три приключени финансови години на „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД от 25.01.2019г. – 1 стр. 

оригинал; 

12. Справка за общия оборот и за оборота 

попадащ в обхвата на поръчката през последните 

три приключени финансови години на „Булпласт 

БГ” ЕООД от 25.01.2019г. – 1 стр. оригинал; 

13. Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 6 стр. 

заверени копия; 

14. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 4 стр. 

заверени копия; 

15. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2017г. на „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 

стр. заверени копия; 

16. Отчет за собствения капитал за 2017г. „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 стр. заверено копие; 

17. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 5 стр. 

заверени копия; 

18. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 4 стр. 

заверени копия; 

19.  Отчет за паричните потоци по прекия метод 

за 2016г. на „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 

стр. заверени копия; 

20. Отчет за собствения капитал за 2016г. „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 стр. заверено копие; 

21. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 стр. 

заверено копие; 

22. Баланс към 31.12.2015г. на „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД – 2 стр. заверени копия; 

23. Отчет за паричните потоци за 2015г. на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД – 1 стр. 

заверени копия; 

24. Годишен финансов отчет за 2017г. на 

„Булпласт БГ” ЕООД – 5 стр., заверени копия; 

25. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 

„Булпласт БГ” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

26. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 

„Булпласт БГ” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

27.  Отчет за паричните потоци по прекия метод 

за 2016г. на „Булпласт БГ” ЕООД  – 1 стр. 

заверени копия; 

28. Отчет за собствения капитал за 2016г. 

„Булпласт БГ” ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

29. Отчет за приходите и разходите за 2015 г. на 

„Булпласт БГ” ЕООД – 5 стр. заверени копия; 

30. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 

„Булпласт БГ” ЕООД – 4 стр. заверени копия; 

31.  Списък на изпълненото проектиране, което е 
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идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, изпълнено през 

последните три години, считано от крайния срок 

за подаване на офертите от „Булпласт БГ” ЕООД 

от управителя Ставри Иванов  25.01.2019г. – 4 

стр., оригинал; 

32. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

93-ОП – 98/118/24.03.2017г. на „Булпласт БГ” 

ЕООД, изд. от Община Бургас, 1 стр., заверено 

копие; 

33. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

93-ОП-30/519/20.02.2018г., изд. на „Булпласт БГ” 

ЕООД от Община Бургас – 2 стр., заверено копие; 

34. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

93-ОП-94/339/20.12.2018г. изд. на „Булпласт БГ” 

ЕООД от Община Бургас – 2 стр., заверено копие; 

35. Технически паспорт за строеж на 

многофамилна жилищна сграда- гр. Бургас, ж. к. 

„Зорница”, бл. 18 – 6 стр. заверено копие; 

36. Списък на изпълненото строителство, което е 

идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка, изпълнено през 

последните пет години, считано от крайния срок 

за подаване на офертите от „Булпласт БГ” ЕООД 

от управителя Ставри Иванов  25.01.2019г. – 9 

стр., оригинал; 

37. Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението  от 

Никола Стоилов, представляващ „БМ” ДЗЗД – 37 

стр. оригинал; 

38. Удостоверение за ППП на арх. Момчил 

Петров, рег. № 03369, валиден до 31.12.2019г. 

изд. от КАБ, лице и гръб, заверено копие; 

39. Удостоверение за ППП рег. № 10888 за 2019г. 

инж. Антон Милчев, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

40. Удостоверение за ППП рег. № 00767 за 2019г. 

инж. Анна Димова, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

41. Удостоверение за ППП рег. № 13001 за 2019г. 

инж. Елица Хинова, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

42. Удостоверение за ППП рег. № 01516 за 2019г. 

инж. Катя Иванова, изд. от КИИП – 1 стр., 

заверено копие; 

43. Удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС562 от 30.04.2010г. на Катя 

Иванова, изд. от ТУ – София – 1 стр. заверено 

копие; 

44. Удостоверение за ППП на арх. Мирослав 

Гюнелиев, рег. № 04423, валиден до 31.12.2019г. 

изд. от КАБ, заверено копие; 

45. Удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част „Конструктивна” за инж. Таня 
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Николова, рег. № 00488, валидно до 28.07.2022г. 

– 1 стр. заверено копие; 

46. Удостоверение за допълнително обучение рег. 

№ 10995/21.12.2017г. на Момчил Петров, за 

управление на строителни отпадъци, изд. от 

УАСГ, 1 стр. заверено копие; 

47. Удостоверение за завършен курс 

осъществяване контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие 

на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност на 

Емил Христов № 190 от 05.11.2018г., ведно с 

програма за обучението, изд. от ЦПО 

„Александра” ЕООД – 2 стр. заверено опие; 

48. Сертификат изд. на инж. Цветелина Костова, 

за завършен курс „Координатор по безопасност и 

здраве в строителството”, рег. № 2457 от 

02.07.2018г., изд. от ЦПО „Микс” - 1 стр. 

заверено копие,  

49. Декларация за инструментите, съоръженията 

и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнението на поръчката от 

Ставри Иванов, управител на „Булпласт БГ” 

ЕООД – 2 стр., заверено копие; 

50. Актове за първоначален технически преглед 

за 3 бр. строителни подемници за хора и товари, 

собственост на „Булпласт БГ” ЕООД - общо 3 

стр. заверени копия; 

51. Фактури 3 бр. и 2 бр. приемо-предавателни 

протоколи за асансьори платформи - общо 5 стр. 

заверени копия; 

52. Технически паспорт за многофамилна 

жилищна сграда - гр. Бургас, ж. к. „Зорница”, бл. 

18 – 6 стр. заверени копия; 

53. Сертификат за управление на качеството на 

„МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД - ISO 9001:2015, 

валиден до 03.09.2020г., рег. № 13444 - 1 стр. 

заверено копие; 

54. Сертификат за управление на качеството на 

„Булпласт БГ” ЕООД -  ISO 9001:2015, валиден 

до 03.09.2020г. сертификат рег. № BAS QMS V 

18371230-1/1, валиден до 11.09.2019г. - 1 стр. 

заверено копие; 

55. Сертификат за управление на околната среда 

на „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД - ISO 

14001:2015 № Е2447, валиден до 03.09.2020г., 1 

стр. заверено копие; 

56. Сертификат за управление на околната среда 

на „Булпласт БГ” ЕООД - БДС EN ISO  

14001:2015, сертификат № BAS ЕMS V 18371231 

– 1/1 валиден до 11.09.2019г., 1 стр., заверено 

копие; 

57. Сертификат за управление на здравето и 

безопасността при работа на „МУУД 

КОНСТРЪКШЪН” ООД - OHSAS 18001:2007 № 
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0-1023, валиден до 03.09.2020г. - 1 стр. заверено 

копие; 

58. Сертификат за управление на „Булпласт БГ” 

ЕООД, съгласно BS OHSAS 18001:2007 

сертификат № BAS OHSAS V 18371232 – 1/1, 

валиден до 11.09.2019г., 1 стр., заверено копие; 

  

 

           II. 66. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

            1.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс № 2 

към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни 

проектиране, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за една 

изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, 

през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и не е представил доказателства - за изпълнено 

проектирането (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците), 

които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една изпълнена 

услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка с точка 

10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             2.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс № 2 

към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни СМР по 

всички части /с изключение на подмяна на дограма/, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, както и не и представил доказателства за изпълнено 

строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. 

               3.Участникът „БМ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: "Мууд 

констракшън" ООД и "Булпласт БГ" ЕООД. "Мууд констракшън" ООД е представило  на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 27 000, 2016 г. - 853 000, 2017 г. - 1 773 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 0, 2016 г. - 853 000, 2017 г. - 1 773 000. В ЕЕДОП няма посочени изпълнени 

обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. "Булпласт БГ" ЕООД е представило на хартиен носител официални документи ГФО 

за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. 

Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 902 000, 2016 г. - 2 513 000, 

2017 г. - 2 322 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 788 000, 2016 г. - 

2 343 000, 2017 г. - 2 211 000. В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на 

поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.   
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             II. 66. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс № 

2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни 

проектиране, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за една 

изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, 

през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и да представи доказателства - за изпълнено проектиране 

(референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците), които 

съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една изпълнена услуга, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

              2.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс № 

2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от 22.01.2019г. ще изпълни СМР по 

всички части /с изключение на подмяна на дограма/, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, както и да представи доказателства за изпълнено строителство 

– липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, 

във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата. 

                3.Участникът „БМ” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 67. Оферта № 67 от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 67 - РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019г.  – 

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490 

Обособена позиция № 1 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 25.01.2019г., подписан от Бончо 

Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД – 1 

стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато Неприложимо 
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лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД е 

представил Образец 1 предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя подписан от представляващия 

Бончо Бонев от 25.01.2019г. 83 стр. в оригинал,  

ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен план - график за 

изпълнение на СМР – 3 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали -  6 стр. заверени копия; 

3. Декларации за експлоатационни 

показатели – 42стр., заверени копия; 

4. Декларации за характеристики на 

строителен продукт – 6 стр. заверени 

копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на -„ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 
5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7-А на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Бончо Бонев - управител на „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД – 3 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител подписан с електронен подпис от 

управителя Бончо Бонев на 28.01.2019г. 

12. Други документи 1. Удостоверение за добро изпълнение № ОК-05-

105/18.07.2017 г. от община Димитровград - 2 стр. 

заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 53-П-

409-14/12.07.2018г. от община Хасково., ведно с 
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КС - 6 стр. заверено копие; 

3. Счетоводен баланс за 2015г. - 4 стр. заверени 

копия; 

4. Отчет за приходи и разходи за 2015г. – 2 стр. 

заверени копия; 

5. Счетоводен баланс за 2016г. - 4 стр. заверени 

копия; 

6. Отчет за приходи и разходи за 2016г. – 2 стр. 

заверени копия; 

7. Счетоводен баланс за 2017г. - 4 стр. заверени 

копия; 

8. Отчет за приходи и разходи за 2017 г. – 6 стр. 

заверени копия; 

9. Справка за приходите на строителните 

предприятия за 2017г., ведно с указание към него 

- 2 стр. заверено копие; 

10. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 11.06.2021г. 1 стр. заверено 

копие; 

11. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 11.06.2021г. 1 стр. 

заверено копие; 

 

 II.67.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

II.67.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

 

  1. Участникът „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

II. 68. Оферта № 68 от ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина”, участник за обособена позиция № 4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО ОФЕРТА № 68  – ДЗЗД „Сейф енерджи - 
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СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Слатина” за Обособена позиция № 4 

 

Участници в обединението: 

1.„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, ЕИК 

204646910, управител Теодор Серафимов – 80%, 

проектиране цялото и 90 % СМР 

2.„МОНОЛИТСТРОЙ” ООД, ЕИК 160060800, 

управители Димитър Андреев, Петър Андреев – 

10%, монтаж на дограми; 

3.„ГЕОКОМ-2000” ООД, ЕИК 101512168, 

управители Георги Гемов, Костадин Войнов – 10%, 

доставка на строителни материали 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предствените 

документи, който съдържа офертата на участника 

от 28.01.2019г. – 1 стр. оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо  

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец №1 на 

Възложителя от 25.01.2019г. -  83 стр. в оригинал,  

ведно с приложения към него: 

1. Декларации за експлоатационни показатели - 42 

стр. заверени копия; 

2. Декларации за съответствие – 6 стр. заверени 

копия; 

3. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт – 6 стр. – заверени копия; 

4. Линеен календарен график – 3 стр. в оригинал; 

 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „Сейф енерджи -  

Слатина”, подписана от представляващия Теодор 

Серафимов – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „Сейф енерджи  -

Слатина”, подписана от представляващия Теодор 

Серафимов – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „Сейф енерджи - 

Слатина”, подписана от представляващия Теодор 

Серафимов – 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника ДЗЗД „Сейф енерджи - 

Слатина”, подписана от представляващия Теодор 

Серафимов – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ТЕС 

Кънстракшън Груп” ЕООД, подписана от управителя 

Теодор Серафимов – 1 стр. в оригинал; 
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2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „Геоком-

2000” ООД, подписана от управителя Георги Гемов – 1 

стр. в оригинал; 
3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението 

„Монолитстрой” ООД, подписана от управителя 

Димитър Андреев – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „ТЕС 

Кънстракшън Груп” ЕООД, подписана от управителя 

Теодор Серафимов – 3 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

28.01.2019г. от участника в обединението „Геоком-

2000” ООД, подписана от управителя Георги Гемов – 3 

стр. в оригинал; 
 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОПИ на магнитен 

носител от: 

1.   ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина”,  подписан с 

електронен подпис от представляващия 

обединението Теодор Серафимов на 28.01.2019г.; 

2. „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, подписан 

с електронен подпис от управителя Теодор 

Серафимов на 28.01.2019г.;  

3. „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД, неподписан с 

електронен подпис от управителя Димитър Андреев; 

4.„ГЕОКОМ-2000” ООД, неподписан с електронен 

подпис от управителя  Георги Гемов; 

12. Други документи 1. Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф 

Енерджи - Слатина” от 21.01.2019г. – 3 стр. – 

оригинал; 

2. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 

участника в обединението „Геоком -2000” ООД – 4 

стр. заверено копие; 

3. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 

участника в обединението „Геоком- 2000” ООД – 5 

стр. заверено копие; 

4. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 

участника в обединението „Геоком -2000” ООД – 4 

стр. заверено копие; 

5. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 

участника в обединението „Геоком 2000” ООД – 5 

стр. заверено копие; 

6. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на 

участника в обединението „Геоком -2000” ООД – 4 

стр. заверено копие; 

7. Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 

участника в обединението „Геоком -2000” ООД – 6 

стр. заверено копие;  

8. Сертификат за система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 на участника в 
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обединението „Геоком-2000” ООД сертификат № 

Q-8369/17 с дата на първоначална сертификация 

15.06.2011г., валидно до 14.06.2020г. – 1 стр. 

заверено копие; 

9. Сертификат за система за управление на 

околната среда ISO14001:2004 на участника в 

обединението „Геоком-2000” ООД сертификат № 

Е-8369/17 с дата на първоначална сертификация 

15.06.2011г., валидно до 14.06.2020г. – 1 стр. 

заверено копие; 

10. Сертификат за система за управление на 

качеството ISO 9001:2015 на участника в 

обединението „Тес Кънстракшън груп” ЕООД, рег. 

№ 94Q19566, дата на валидност 26.07.2021г.  

11. Сертификат за система за управление по 

отношение на околната среда ISO 14001:2015 на 

участника в обединението „Тес Кънстракшън 

груп” ЕООД, рег. № 43Е19566, дата на валидност 

27.07.2021г.; 

12. Удостоверение за добро изпълнение рег. индекс 

53 М -760-1 от 05.07.2018г. изд. на „Геоком-2000” 

ООД и „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД като част от 

ДЗЗД „МАРСАСТИКА”  - 3 стр. заверено копие;  

 

  

 

         II. 68. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” не е представил Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7 от документацията на 

Възложителя 

           2.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” не е представил Декларация 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 № 7А от документацията на Възложителя. 

           3.Участникът в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД не е представил Декларация 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 № 7А от документацията на Възложителя. 

           4.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумение за създаване на ДЗЗД ще изпълни проектирането, не е декларирал в еЕЕДОПА, 

наличие на проектант, който ще осъществява „Технически контрол по част „Конструкции” 

съгласно изискванията на точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

           5.Участниците в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД и „ГЕОКОМ-2000” ООД са 

представили еЕЕДОП-и на електронен носител, които не са подписани с електронни подписи от 

задължените лица, съгласно указанията за подготовка на еЕЕДОП, посочени в точка 14 „Подаване 

на оферта” от  част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за обществената 

поръчка. 

           6.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 
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проектиране, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за една 

изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, 

през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и не е представил доказателства - за изпълнено 

проектиране (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците), 

които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една изпълнена 

услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка с точка 

10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

            7.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 90 % 

от СМР на обекта /с изключение на монтаж на дограми/, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, както и не и представил доказателства за изпълнено 

строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата.  

            II. 68. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

             1.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” да представи Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7 от документацията на 

Възложителя 

             2.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” да представи Декларация 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 № 7А от документацията на Възложителя. 

             3.Участникът в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД да представи Декларация 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 № 7А от документацията на Възложителя. 

             4.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумение за създаване на ДЗЗД ще изпълни проектирането, да декларира в еЕЕДОПА, 

наличие на проектант, който ще осъществява „Технически контрол по част „Конструкции” 

съгласно изискванията на точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10. „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

             5.Участниците в обединението  „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД и „ГЕОКОМ-2000” ООД да 

представят еЕЕДОП-и, подписани с електронни подписи от представляващия съответния участник 

в обединението в изискуемия формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 14. 

„Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на 

чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните 

и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия 

безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за 

обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както 
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и на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участниците в обединението да използват 

образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

             6.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 

проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за една 

изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, 

през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и да представи доказателства - за изпълнено проектиране 

(референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците), които 

съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една изпълнена услуга, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

              7.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 90 % 

от СМР на обекта /с изключение на монтаж на дограми/, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, както и да представи доказателства за изпълнено строителство 

– липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, 

във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

 

II. 69. Оферта № 69 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 69 - РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019г.– 

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 25.01.2019г., подписан от Мартин 

Леви - управител на - „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД- 

в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД е 

представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Мартин Леви от 25.01.2019 

г.- 90 стр. в оригинал,  ведно с приложения към 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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него: 

1. Линеен график за изпълнение на дейностите 

– 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 13 стр. заверени копия 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

36 стр., заверени копия; 

4. Декларации за характеристиките на 

строителен продукт – 5 стр. заверени копия; 
4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на  „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на  „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 25.01.2019г., подписан от 

Мартин Леви - управител на „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД - в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството Мартин Леви с 

дата 25.01.2019г. 

12. Други документи 1. Отчет за приходи и разходи за 2015 г. – 5 стр. 

заверени копия; 

2. Отчет за приходи и разходи за 2016 г. – 5 стр. 

заверени копия; 

3. Отчет за приходи и разходи за 2017г. – 1 стр. 

заверени копия; 

4. Справка за проходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2015 г., 

– 1 стр. заверени копия; 

5. Справка за проходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2016 г., 

– 1 стр. заверени копия; 
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6. Справка за проходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 2017 г., 

– 1 стр. заверени копия; 

7. Удостоверение № РСЛ18-ТД26-1570-(2) от 

07.11.2018 г., за добро изпълнение от СО - район 

„Слатина”- 2 стр. заверено копие; 

8. Удостоверение № 5 от 21.01.2019 г. за добро 

изпълнение от фирма „Янис” ООД - 1 стр. 

заверено копие; 

9. Референция № АД-2259/17.01.2019г. за добро 

изпълнение от фирма „ЕИС-Строителна 

компания ” ЕООД - 1 стр. заверено копие; 

10. Декларация за ангажираност от Александър 

Иванов – проектант по част „Архитектура” от 

25.01.2019г. 

11. Декларация за ангажираност от Юлиана 

Арнаудова – проектант по част „Конструктивна ” 

и „ПБЗ” от 25.01.2019г.; 

12. Декларация за ангажираност от Добри Добрев 

– проектант по част „Електро” от 25.01.2019г. 

13. Декларация за ангажираност от Ваня 

Димитрова – проектант по част „ОВК” и 

„Енергийна ефективност” от 25.01.2019г. 

14. Декларация за ангажираност от Елена 

Чамбова – проектант по част „ВиК” от 

25.01.2019г. 

15. Декларация за ангажираност от Евтим 

Евтимов – проектант по част „Пожарна 

безопасност” от 25.01.2019г. 

16. Декларация за ангажираност от Борислав 

Василев– технически контрол по част 

„Конструкции” от 25.01.2019г. 

17. Декларация за ангажираност от Яница 

Дончева – проектант по част „ПУСО” от 

25.01.2019г. 

 

       II.69.1 След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

 

II. 70. Оферта № 70 от „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, участник за обособена позиция № 

1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ОФЕРТА № 70 - РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019г. – 

„БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510 

Обособена позиция № 1 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

1. Списък на документите Участникът е представил опис на представените 

документи в офертата от 21.01.2019г., подписан 

от Милийо Милев - управител на „БЛАБОРИС” 

ЕООД - в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД е представил 

Образец 1 предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Милийо Милев от 21.01.2019 

г. -  209 стр. в оригинал,  ведно с приложения към 

него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 9 стр. заверени копия; 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

77 стр., заверени копия; 

4. Декларации за произход на продукт-1 стр., 

заверени копия; 

5. Декларации за характеристики на строителен 

продукт – 16 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 21.01.2019г., подписан от 

Милийо Милев - управител на „БЛАБОРИС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 21.01.2019г., подписан от 

Милийо Милев - управител на „БЛАБОРИС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал;   

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 21.01.2019г., подписан от 

Милийо Милев - управител на „БЛАБОРИС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал;  

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 21.01.2019г., подписан от 

Милийо Милев - управител на  „БЛАБОРИС” 

ЕООД – 1 стр.  в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 21.01.2019г., подписан от 

Милийо Милев - управител на „БЛАБОРИС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация която не е 

по Образец 7А на Възложителя от 21.01.2019г., 

подписан от Милийо Милев - управител на 

„БЛАБОРИС” ЕООД -  2 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 
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обществени поръчки /ЕЕДОП/  носител подписан от управителя Милийо Милев  

дружеството с дата 28.01.2019г. 

12. Други документи 1. Удостоверение № I-TV 018580 за първа група, 

строежи от трета до пета категория, ведно с 

талон към него, изд. от ЦПРС към КСБ – 1 стр. 

заверено копие; 

2. Удостоверение № V-TV 013004 за пета група 

строежи, ведно с талон към него, изд. от 

ЦПРС- 1 стр. заверено копие; 

3. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 05.03.2020 г. 1 стр. 

заверено копие; 

4. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 05.03.2020 г. 1 стр. 

заверено копие; 

5. Сертификат на система за управление: ISO 

18001:2007, валиден до 05.03.2020 г. 1 стр. 

заверено копие; 

6. Застрахователна полица № Е18740000215 

издадена от ЗК „Бул Инс” АД, валидна до 

11.05.2019 г., и добавък към нея, 2 стр. - 

заверено копие; 

 

            II.70.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД  е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В 

„Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но не 

е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

               2.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с 

предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен орган на Възложителя, 

счита, че декларираният обем на едното изпълнено строителство не отговаря на изискванията, 

посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя, а за второто декларирано изпълнено строителство липсват удостоверение за 

добро изпълнение , което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, 

мятото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, във 

връзка изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ 

съответстваща и/или по-голяма от 4327,85 м2. 

               3.Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образеца  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

               4.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на ППП за целия 

проектантски екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 
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               5.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на поне три години опит в 

упражняване на професионалната квалификация/ специалност, образование и придобита 

професионална квалификация – за специалиста по електротехника, специалиста по 

водоснабдяване и канализация и специалиста по отопление и вентилация, съгласно изискванията 

на съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за 

подбор”  от документацията на Възложителя; 

               6.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация за ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във 

връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

               7.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация дали техническия ръководител е 

технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно изискванията на точка 

10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя; 

               8.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация и правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалент за специалиста за контрол по качеството/отговорник по 

качеството, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии 

за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                9.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

                II.70.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

                 1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

                 2.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверения за 

добро изпълнение, с посочена информация за обема за поне две дейности - строителство, 

изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са 

идентични или сходни с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-

голяма от 4327,85 м2. 

                 3.Участникът да представи декларации по образец 7А на Възложителя за задълженото 

лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 
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13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

                 4.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на ППП за целия 

проектантски екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

                 5.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на поне три години опит в 

упражняване на професионалната квалификация/ специалност, образование и придобита 

професионална квалификация – за специалиста по електротехника, специалиста по 

водоснабдяване и канализация и специалиста по отопление и вентилация, съгласно изискванията 

на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на 

Възложителя; 

                  6.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация  за  ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, 

във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                  7.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация дали техническия ръководител е 

технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно изискванията на точка 

10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на 

Възложителя; 

                  8.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация и правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност или еквивалент за специалиста за контрол по качеството/отговорник по 

качеството, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии 

за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                   9.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 71. Оферта № 71 от „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, участник за обособена позиция № 

1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 71 - РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019г.  – 

„ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862 

Обособена позиция № 2 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на съдържанието на 

офертата от 25.01.2019г., подписан от Живко 

Недев–изпълнителен директор на - 

„ХИДРОСТРОЙ” АД - 3 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 
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3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ХИДРОСТРОЙ” АД е представил 

Образец № 1 предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан от 

представляващия Живко Недев от 25.01.2019г. - 82 

стр. в оригинал,  ведно с приложения към него: 

1. Линеен график – 4 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 16 стр. заверени копия 

3.  Декларации за експлоатационни показатели – 4 

стр., заверени копия; 

4.  Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 15 стр. заверени копия; 

5.  Сертификат за съответствие на – 3 стр. заверени 

копия; 

6.  Сертификат за качество – 1 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 2 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписан от Живко Недев –

изпълнителен директор на - „Хидрострой” АД – 1 

стр. заверено копие; 

 2. Декларация по Образец 2 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Тома Чакалов - 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 3 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписан от Живко Недев –

изпълнителен директор на - „Хидрострой” АД – 1 

стр. заверено копие; 

 2. Декларация по Образец 3 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Тома Чакалов - 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 4 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписан от Живко Недев –

изпълнителен директор на - „Хидрострой” АД – 2 

стр. заверено копие; 

 2. Декларация по Образец 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Тома Чакалов - 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД – 2 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписан от Живко Недев –

изпълнителен директор на - „Хидрострой” АД – 1 

стр. заверено копие; 

2. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Тома Чакалов - 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Ненчо Михалев- 

управител на „ТСС строителна компания” ЕООД – 

1 стр. в оригинал; 
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8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г.,  подписан от Живко Недев –

изпълнителен директор на - „Хидрострой” АД – 1 

стр. заверено копие; 

2. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Тома Чакалов - 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД – 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Ненчо Михалев- 

управител на „ТСС строителна компания” ЕООД – 

1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Живко Недев - 

управител на -„ХИДРОСТРОЙ” АД - 3 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Николай Пашов – 

член на управителния съвет на „ХИДРОСТРОЙ” 

АД - 2 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Велико Желев – член 

на управителния съвет  на „ХИДРОСТРОЙ” АД - 2 

стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Иван Желев – член 

на управителния съвет  на „ХИДРОСТРОЙ” АД - 2 

стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Мая Желева – член 

на управителния съвет  на „ХИДРОСТРОЙ” АД - 2 

стр. в оригинал; 

6. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Тома Чакалов – 

управител на „БИ ЕС Проект” ЕООД - 3 стр. в 

оригинал; 

7. Декларация по Образец 7А на Възложителя 

от 25.01.2019г., подписана от Ненчо Михалев - 

управител на „ТСС строителна компания” ЕООД – 

3 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис от 

изпълнителния директор и членовете на съвета на 

директорите на дружеството „Хидрострой” АД с 

дата 28.01.2019г. 

Участникът е представил еЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с електронен подпис от 

управителя на „ТСС строителна компания” ЕООД 

с дата 28.01.2019г. 

Участникът е представил еЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с електронен подпис от 
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управителя на „Би ЕС Проект” ЕООД с дата 

28.01.2019г. 

12. Други документи 1. Удостоверение № 17/СЛУ5417 от 27.07.2017 г. 

за добро изпълнение на „Хидрострой” АД, 

издадено от община Перник - 2 стр. заверено 

копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 53 от 

07.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД, 

издадено от община Тетевен – 1 стр. заверено 

копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-

3 от 09.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД 

издадено от община Пещера – 1 стр. заверено 

копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-

9 от 18.07.2017 г. на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД 

издадено от община Пещера – 2 стр. заверено 

копие; 

5. Удостоверение издадено на фирма „БИ ЕС 

проект” ЕООД за добро изпълнение, ведно с 

приемо-предавателен протокол от „Хидрострой ” 

АД – 3 стр. заверено копие; 

6. Удостоверение № 18/СЛУ-464 от 25.01.2018 г. за 

добро изпълнение на „Хидрострой ” АД издадено 

от община Перник - 2 стр. заверено копие; 

7. Разрешение за ползване № СТ-05-915/ 

27.07.2018г. за „Жилищен кимплекс „Лабиринт” 

гр. Варна,  изд. от ДНСК – 2 стр. заверено копие, 

ведно с Протокол за установяване на годността за 

ползване на строежа на ДПК от 19.07.2018г. – 8 

стр. заверено копие; 

7. Договор за отдаване под наем на строително 

фасадно-рамково скеле от 25.01.2019 г. – 5 

стр.заверено копие; 

8. Застраховка „професионална отговорност”, 

съгласно чл. 171 от ЗУТ, полица № 

3407180800R00341, на фирма „Хидрострой ” АД - 

9 стр. заверени копия; 

9. Застраховка „професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството” , 

съгласно чл.171 от ЗУТ, полица № 0000683404  на 

фирма „БИ ЕС проект” ЕООД -  1 стр. заверени 

копия; 

10. Застраховка „професионална отговорност в 

проектирането и строителството” , съгласно чл.171 

от ЗУТ, полица № 3407190800000002  на фирма 

„Хидрострой ” АД -  7 стр. заверени копия; 

11. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, на фирма „Хидрострой ” АД валиден до 

07.01.2021 г. – 2 стр. заверени копие; 

12. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД 

валиден до 27.09.2021 г. – 1 стр. заверени копие; 

13. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, на фирма „ТСС строителна компания” 
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ЕООД валиден до 17.07.2021 г. – 1 стр. заверено 

копия; 

14. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, на фирма „Хидрострой ” АД валиден 

до 07.01.2021 г. – 2 стр. заверени копия; 

14. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД 

валиден до 27.09.2021 г. – 1 стр. заверено копие; 

15. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, на фирма „ТСС строителна компания” 

ЕООД валиден до 17.07.2021 г. – 1 стр. заверено 

копие; 

 

           II.71.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1.Участникът „Хидрострой” АД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „Би ЕС 

Проект” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

  2.Подизпълнителят е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на четири дейности 

проектиране с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото проектиране не отговаря на 

изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” за 

които са представени доказателства, а именно: 

 

А. Удостоверение за добро изпълнение № 53 от 07.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД, 

издадено от община Тетевен – 1 стр. заверено копие; 

Б. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-3 от 09.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” 

ЕООД издадено от община Пещера – 1 стр. заверено копие; 

В. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-9 от 18.07.2017 г. на фирма „БИ ЕС проект” 

ЕООД издадено от община Пещера – 2 стр. заверено копие; 

Г. Удостоверение издадено на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД за добро изпълнение, ведно с приемо-

предавателен протокол от „Хидрострой ” АД – 3 стр. заверено копие; 

 

... тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и 

стр. 14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 2 от 

настоящата обществена поръчка е 12998,91 м2, а представените от участника удостоверения за 

добро изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

             3.Участникът „ХИДРОСТРОЙ” АД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

 

              II.71.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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                1.Участникът „Хидрострой” АД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Би ЕС Проект” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

        2. Подизпълнителят да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата 

по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на 

една  дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за предмета и обема за поне една 

дейност - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена 

площ съответстваща и/или по-голяма от 12998,91 м2. 

                 3. Участникът „ХИДРОСТРОЙ” АД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 72. Оферта № 72 от „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 72 - РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019г.  – 

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464; 

Обособена позиция № 2 
 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите за 

участие в процедурата от 28.01.2019г., подписан от 

Даниел Аттарян – управител на „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец № 1; 

Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД е 

представил Образец 1 предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Даниел Аттарян от 

28.01.2019г. 206 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 23 стр. заверени копия 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

16 стр., заверени копия; 

4. Декларации за характеристиките на строителен 

продукт – 7 стр. заверени копия; 
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5. Сертификат за съответствие на – 6 стр. 

заверени копия; 

6. Становище за допустимост – 7 стр. заверени 

копия; 

7. Декларация за произход – 2 стр. заверени 

копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Даниел Аттарян – управител на „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Даниел Аттарян – управител на „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Даниел Аттарян – управител на „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Даниел Аттарян – управител на „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Даниел Аттарян – изпълнителен директор на 

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г., подписани 

съответно от Даниел Аттарян – изпълнителен 

директор на „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД - 2 стр. в 

оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП по образен на 

Възложителя, който е непопълнен и неподписан  

12. Други документи Не са представени 

 

            II.72.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, 

който не е попълнен и не е подписан с електронен подпис от представляващия участника. 

             2.Участникът не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането 

/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една 

дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 

10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             3.Участникът не е представил доказателства - за изпълнение на строителството 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
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изисквания/, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             4. Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

           

             II.72.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството-участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 

профила на купувача. 

             2.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, удостоверения 

и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета 

и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             3.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             4.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

II. 73. Оферта № 73 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, участник за обособена 

позиция № 7; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ОФЕРТА № 73 - РСЛ19-ТД26-

269/28.01.2019г.  „СС-КОНСУЛТ” 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕООД, ЕИК 103950959 

Обособена позиция № 7 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 24.01.2019г., подписан от 

управителя Стоян Стоянов – 1 стр. 

оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил Предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 

1А на Възложителя от 24.01.2019г., 

подписано от управителя Стоян Стоянов, 

състоящо се от 3 стр. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 2 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Стоян Стоянов – 1 стр. в оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец № 3; 

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 3 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Стоян Стоянов - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 4 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Стоян Стоянов - 1 стр. в оригинал;  

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 5 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Стоян Стоянов  – 1 стр. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил Декларация по 

Образец № 7 на Възложителя от 

24.01.2019г., подписана от управителя 

Стоян Стоянов – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 7А; 

Участникът е представил:  

Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 24.01.2019г., подписана от 

управителя Стоян Стоянов - 2 стр. в 

оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан на 

24.01.2019г. с електронен подпис от 

управителя Стоян Стоянов.  

12. Други документи Не са представени  

 

          II.73.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 
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           1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при осъществяване на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 

участие. 

 

           II.73.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

 

II. 74. Оферта № 74 от „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, участник за обособена позиция № 

1; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 74 - РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019г.  – 

„ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026 

Обособена позиция № 1 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на предадените 

документи по обществената поръчка 2 стр.  

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Пълномощно от управителя на на  „ЖСП СТИЛ” 

ООД Стефан Стефанов за инж. Владимир Начев, 

оригинал с нотариално удостоверен подпис рег. 

№ 249/24.01.2019г. от Ася Асенова нотариус рег. 

№ 019 на НК, с район на действие РС Шумен; 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „ЖСП СТИЛ” ООД е представил 

предложение за изпълнение на поръчката по 

Образец 1 на Възложителя подписан от Владимир 

Начев – пълномощник на управителя на „ЖСП 

СТИЛ” ООД от 28.01.2019 г. - 98 стр. в оригинал,  

ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите – 1 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 13 стр. заверени копия; 

3. Декларации за експлоатационни показатели – 

29 стр., заверени копия; 
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4. Декларации за произход на продукт-2 стр., 

заверени копия; 

5. Декларации за характеристики на строителен 

продукт – 10 стр. заверени копия; 

6. Сертификат за качество на продукта ISO 

9001:2008, производство на ПВЦ профили, 

врати и прозорци на фирма „Виас” ЕООД – 1 

стр. заверено копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД – 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД – 2 стр. в оригинал;  

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД - в оригинал;  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД - в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г., подписан от 

Владимир Начев – пълномощник на „ЖСП 

СТИЛ” ООД – 3 стр. в оригинал;  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от пълномощника на 

дружеството с дата 28.01.2019г. – на хартиен и 

магнитен носител, подписан с електронен подпис 

от пълномощника на дружеството. 

12. Други документи 1. Удостоверение № I-TV 017720 за първа група, 

строежи от първа до пета категория, ведно с 

талон към него, изд. от ЦПРС към КСБ – 1 стр. 

заверени копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 3542 от 

20.10.2016г. издадено от община Смядово – 1 

стр., заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № ПРЕ -

01-5 от 27.07.2018 г. издадено от община 

Търговище 1 стр., заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № 2600-

2255 от 07.07.2017 г. издадено от община 
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Шумен – 3 стр. заверено копие; 

5. Застрахователна полица № 183601317С 013364 

за професионална отговорност на участниците 

в проектирането и строителството, изд. на 

„ЖСП СТИЛ” ООД от ЗК „Армеец” ЗАД -  1 

стр. - заверено копие 

6. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 14.04.2021 г. 1 стр. 

заверено копие; 

7. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 14.04.2021 г. 1 стр. 

заверено копие; 

8. Отчет за приходи и разходи за 2017 г.- 6 стр. 

заверено копие; 

9. Отчет за приходи и разходи за 2015 г.- 1 стр. 

заверено копие; 

 

              II.74.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

              1.Участникът „ЖСП СТИЛ” ООД е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може 

да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги 

попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран 

специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

             II.74.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

             1.Участникът „ЖСП СТИЛ” ООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на 

§2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

II. 75. Оферта № 75 от „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, участник за обособена 

позиция № 3; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 75 - РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г.  

„НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД; ЕИК 130576215 

Обособена позиция № 3 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 28.01.2019г., подписан от Наско 

Иванов управител на „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД 
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– 2 стр.  в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД е 

представил Образец 1 предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя подписан от представляващия 

Наско Иванов от 28.01.2019г. – 119 стр. в 

оригинал,  ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен план график за 

изпълнение на дейностите – 3 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали- 4 стр. заверено копие; 

3. Декларации за характеристиките на 

строителен продукт  – 4 стр. – заверени копия; 

4. Технически паспорт за съответствие - 1 

стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов- управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов- управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов- управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов- управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов- управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 28.01.2019г.,  подписана от 

Наско Иванов - управител на „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД – 3 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис: „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

Участникът е представил еЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с електронен подпис от 

управителя на дружеството Наско Иванов с дата 

28.01.2019г. 

12. Други документи 1. Застрахователна полица № 212218213000482 от 

17.12.2018г. изд. от „ДЗИ - ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ”, валидна до 20.12.2019 г. – 2 
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стр. заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № РД-

7000-84 от 16.12.2015 г . издадено от СО район 

„Младост”, 2 стр.- заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 108 от 

23.10.2017 г . издадено от община Кюстендил  -

2 стр. заверено копие; 

4. Сертификат на система за управление: ISO 

9001:2015, валиден до 09.01.2022г. заверени 

копие; 

5. Сертификат на система за управление: ISO 

14001:2015, валиден до 09.01.2022г. заверено 

копие; 

6. Счетоводен баланс за 2015 г., 4 стр. заверено 

копие; 

7. Отчет за приходи и разходи за 2015г., 5 стр. 

заверено копие; 

8. Отчет за собствения капитал за 2015г. 1 стр. 

заверено копие; 

9. Отчет за парични потоци по прекия метод за 

2015г., 1 стр.- заверено копие; 

10. Справка за нетекущите дълготрайни 

активи към 31.12.2015г. – 3 стр. заверено копие; 

11. Счетоводен баланс за 2017г., 4 стр. 

заверено копие; 

12. Отчет за приходи и разходи за 2017г., 6 

стр. заверено копие; 

13. Отчет за собствен капитал за 2016г., 1 стр. 

заверено копие; 

14. Отчет за парични потоци по прекия метод 

за 2016 г., 1 стр.- заверено копие; 

15. Справка за нетекущите дълготрайни 

активи към 31.12.2016г. – 3 стр. заверено копие; 

16. Отчет за приходи и разходи за 2016г., 5 

стр.  заверено копие; 

17. Счетоводен баланс за 2016г., 4 стр.- 

заверено копие; 

 

           II.75.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за две дейности строителство, изпълнени 

през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило 

изпълнението, мястото и вида, без посочен обем, а в представеното доказателство - за изпълнение 

на едното строителството: Удостоверение за добро изпълнение № РД-7000-84 от 16.12.2015 г . 

издадено от СО район „Младост”, не е посочен обем, което не съответства на изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  
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       II.75.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за мининум две дейности строителство, 

изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с обема и предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на 

които е приключило изпълнението, мястото и вида, както и да представи доказателства 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания/, за поне една дейност - строителство, изпълнено през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката 

в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата 

 

II. 76. Оферта № 76 от „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, участник за обособена позиция № 4; 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 31.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 76 - РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г.  

„БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560 

Обособена позиция № 4 

 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на представените 

документи в офертата от 28.01.2019г., подписан 

от Тодор Димитров - управител на „БИБО 69” 

ЕООД – 2 стр. в оригинал; 

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът „БИБО 69” ЕООД е представил 

Образец 1 предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя подписан 

от представляващия Тодор Димитров от 

28.01.2019г. - 120 стр. в оригинал, ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен календарен график за изпълнение на 

дейностите – 3 стр., оригинал; 

2. Декларации за съответствие на влаганите 

материали - 9 стр. заверено копие; 

3. Декларации за хараткеристиките на строителен 

продукт  – 31 стр. – заверени копия; 

4. Декларации за експлоатационните показатели– 

43 стр. – заверени копия; 

5. Сертификат за съответствие – 14 стр. – заверени 

копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 



 

254 

 

2;  

 

Тодор Димитров, управител на „БИБО 69” ЕООД 

– 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 28.01.2019г., подписана от 

Тодор Димитров, управител на „БИБО 69” ЕООД 

– 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 4 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Тодор Димитров, 

управител на „БИБО 69” ЕООД, 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Красимир Бошнаков, 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

3. Декларация по Образец 4 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Анастасия Бошнакова, 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Тодор Димитров- 

управител на „БИБО 69” ЕООД 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Красимир Бошнаков- 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

3. Декларация по Образец 5 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Анастасия Бошнакова, 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Тодор Димитров, 

управител на „БИБО 69” ЕООД 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Красимир Бошнаков- 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7 на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Анастасия Бошнакова- 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 1 стр. 

в оригинал; 

9. Декларация 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 № 

7А; 

Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

28.01.2019г., подписана от Тодор Димитров- 

управител на „БИБО 69” ЕООД, 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Красимир Бошнаков, 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 2 стр. 

в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

25.01.2019г., подписан от Анастасия Бошнакова, 

управител на „ЕС ТИ” ООД на 25.01.2019г., 2 стр. 
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в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис: „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител, подписан с електронен подпис от Тодор 

Димитров управител на дружеството „БИБО 69” 

ЕООД с дата 28.01.2019г. 

Участникът е представил еЕЕДОП на магнитен 

носител от фирмата, посочена за подизпълнител 

„ЕС ТИ” ООД, подписан с електронен подпис от 

управителя Красимир Бошнаков на 25.01.2019г. 

13. Други документи 1. Декларация за съгласие за участие от 

подизпълнител подписана от Красимир 

Бошнаков, управител на „ЕС ТИ” ООД на 

25.01.2019 г., 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация за съгласие за участие от 

подизпълнител подписана от Анастасия 

Бошнакова, управител на „ЕС ТИ” ООД на 

25.01.2019 г., 1 стр. в оригинал; 

3. Референция за „ЕС ТИ” ООД изд. на 

15.04.2017г. от „Градител” ООД – 1 стр. заверено 

копие; 

4. Декларация за ангажираност на експерт от инж. 

Красимир Бошнаков, проектант по част 

„Конструкции” от 25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

5.  Декларация за ангажираност на експерт от 

инж. Васил Кърджиев проектант по част „ПБ” от 

25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация за ангажираност на експерт от арх. 

Анастасия Бошнакова проектант по част 

„Архитектурна” и водещ проектант от 

25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация за ангажираност на експерт от инж. 

Валери Илиев проектант по част „ВиК” от 

25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за ангажираност на експерт от инж. 

Симеон Бошнаков проектант по част „ПБЗ” и 

част „ПУСО” от 25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация за ангажираност на експерт от инж. 

Манол Тончев проектант по част „ПБ” от 

25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

10. Декларация за ангажираност на експерт от 

инж. Костадинка Атанасова проектант по част 

„ОВ” „ЕЕ” от 25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

11. Декларация за ангажираност на експерт от 

инж. Красимир Попов проектант по част 

„Електро” от 25.01.2019г. 1 стр. в оригинал; 

 

 II.76.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Подизпълнителят е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 



 

256 

 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност 

проектиране с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, без деклариран обем. За 

декларираното е представено като доказателство заверено копие на Референция за „ЕС ТИ” ООД 

изд. на 15.04.2017г. от „Градител” ООД с посочена РЗП 3528м2. Комисията като помощен орган 

на Възложителя, счита, че посоченият в Референцията обем на изпълненото проектиране не 

отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 

подбор” тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на 

стр. 13 и стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 4 от 

настоящата обществена поръчка е 6312.28 м2, а представената от подизпълнителя референция е за 

обект с по-малка разгъната застроена площ. 
2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за две дейности строителство /като част от 

инженеринг/, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, но не е представил доказателства - за изпълнение на строителството 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания/, за минимум две дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

 

 II.76.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Подизпълнителят да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на минимум една 

дейност проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за предмета и обема за минимум една 

дейност - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката по обособена позиция № 

4 в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6312.28 м2. 

2. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

 

Настоящата процедура е открита с Решение № РСЛ18-ДИ05-556/19.12.2018г. на 

Възложителя.  Започналата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, следва 

да се довърши по досегашния ред, т. е. по нормативния ред, който е в сила към датата на 

откриване на процедурата – 19.12.2018г., в който смисъл са разпоредбите на § 18- § 21 от ПЗР на 

ЗОП. В този смисъл е и съдебната практика - Решение № 4121 от 20.03.2019г. по адм. дело № 

15142/2018г., IV отделение на Върховния административен съд. Във връзка с гореизложеното, при 

изготвяне на настоящия протокол, комисията е съобразила констатациите си и е цитирала нормите 

на ЗОП и ППЗОП в редакциите им, действали към 19.12.2018г., а именно:  
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- Закон за обществените поръчки / ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018г. /; 

- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ДВ, бр. 91 от 14 ноември 

2017г. /; 

 

За извършване на констатациите в протокола, комисията разгледа представените от 

участниците оферти и извърши справки от общодостъпни публични регистри – Търговски 

регистър към Агенция по вписванията, Централния професионален регистър на строителя към 

КСБ, Регистър за извършване на консултантски услуги съгласно чл. 166 от ЗУТ към ДНСК, 

регистър на КАБ, регистър на КИИП и други общодостъпни публични регистри, както и на 

посочените в офертите на участниците електронни адреси. 

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 ППЗОП, комисията определя срок от 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на настоящия протокол, на всички посочени по-горе участници, в 

чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят на комисията нови 

еЕЕДОП /ESPD/ и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 

съгласно посочените по-горе изисквания на комисията. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти или заявления за участие. След изтичането на срока, комисията ще пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

            За констатациите в настоящия протокол участниците ще бъдат надлежно уведомени. 

  За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо четири закрити заседания. На 

заседанията на 19.02.2019г., 06.03.2019г., 03.04.2019г. присъстваха всички редовни членове и 

привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо. Същите 

удостовериха с подписите си извършените действия по работата на комисията на горепосочените 

дати: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    

от Регламент (ЕС) 2016/679  
 

И ЧЛЕНОВЕ:     2.арх. Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията, кадастър 

и регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

3. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679     

        

4.инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”: 
заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

5. арх. Олга Берберова - главен експерт  в отдел „Устройство на територията, 

кадастър и регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 

2016/679 
 

6. инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”: 
заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

7. арх. Маргарита Илиева - главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
 

8. Ася Будинова  –  главен  счетоводител  „Здравеопазване” в район         

„Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

9. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 
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10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 

от ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с предмета на 

поръчката: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

На последното закрито заседание на комисията на 23.05.2019 г. не присъства редовния член 

г-жа Ася Будинова - главен  счетоводител  „Здравеопазване” в район „Слатина”. Със Заповед № 

РСЛ19-РД15-72/04.02.2019г. на Кмета на район „Слатина”, същата е определена за старши 

счетоводител, считано от 04.02.2019г. Със Заповед № РСЛ19-РД15-330/18.04.2019г., на Кмета на 

район „Слатина”, е прекратено служебното правотношение на г-жа Будинова. Изготвен е Доклад 

№ РСЛ19-ВК66-267/18.04.2019г. от Председателя на комисията инж. Милчо Михайлов - 

заместник-кмет за изменение на Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район 

„Слатина” поради обективна невъзможност по смисъла на чл.51, ал.9, т.1 от ППЗОП  на редовния 

член Ася Будинова да продължи работата си в комисията. Поради изложените обстоятелства, 

съставът на комисията е изменен със Заповед на Възложителя № РСЛ19-РД09-132/18.04.19г. на 

основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, като е определен нов редовен член на мястото на напусналата 

служителка - г-жа Наталия Батьова – главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности”. 

 

            Работата на Комисията по разглеждане на документите за подбор и изискванията за лично 

състояние на участниците приключи в 09.35 часа на 23.05.2019 г. 

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    

от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

И ЧЛЕНОВЕ:       2. арх. Олга Берберова - главен архитект   в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    

от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

                                 3.арх. Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията, кадастър 

и регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

4. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в 

район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679     

        

5. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”: 
заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

6. инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”: 
заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 
 

7. арх. Маргарита Илиева - главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
 

8. Наталия Батьова  –  главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни 

дейности”  в район  „Слатина”: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

9. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679: 
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10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 

от ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката: заличен на осн. чл.5    от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 


