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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 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:              заличен  на осн. 
Кмет на                                   чл. 5  от  Регламент  

СО - район „Слатина”             (ЕС) 2016/679 

Наталия Стоянова 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   
 

Заседание № 1 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019 г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 15.03.2019г. 

 

Днес, 15.03.2019г., в 14.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава  

„Двадесет и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и 

прилежащите към нея помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и 

обособяване на компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, на територията на район 

„Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019г. на Кмета на 

район "Слатина", Комисия в състав, както следва: 

Председател: 

 

1. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „КС,ИИБЕ” в р-н „Слатина”;  

 

и членове: 

2. Наталия Батьова – главен експерт в отдел „ФСД” в р-н „Слатина”; 

3. инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина”; 

4. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в р-н „Слатина”; 

5. Виолета Спасова – старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в р-н „Слатина”; 

 

Започнаха своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие във възлагането на 

обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява № РСЛ19-ДИ05-81/27.02.2019г. 

Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра на Агенцията по 

обществени поръчки под ID № 9086125 от 27.02.2019г.  

 В процедурно установения срок – до 17.00 часа на 14.03.2019 г. в районната администрация 

са подадени пет броя запечатани оферти, които са предадени на длъжностните лица от служба 

“Деловодство”. Длъжностните лица установиха, че подадените оферти са в изискуемата форма, не е 

нарушена тяхната цялост и върху тях надлежно са посочени административни данни за фирмите – 

участници и предмета на обществената поръчка, за която кандидатства. Офертите са постъпили в 

следната поредност: 

 

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. – 14.50 часа – „КУБАР СТРОЙ” 

ЕООД; 
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2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г. – 13.17 часа – „БОАЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД; 

 

3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ19-ТД26-626/14.03.2019 г. – 14.01 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ-

ЯНКО СЛАВЧЕВ”; 

 

4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г. – 16.24 часа – „МУУД 

КОНСТРАКШЪН” ООД; 

 

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ19-ТД26-633/14.03.2019 г. – 16.50 часа – „ИНТЕРХОЛД” 

ЕООД;  

 

 На проведеното открито заседание на 15.03.2019 г. присъстваха всички членове от основния 

състав на комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите за участие в 

процедурата, поради което не бяха привличани резервни членове за участие в заседанието. Инж. 

Михаил Джурджин - началник на отдел „КС, ИИБЕ” в р-н „Слатина” и председател на комисията 

откри заседанието и прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен съставът на 

комисията. На публичното заседание присъства представител на участник, а именно: 

 

1. Дебора Острева, упълномощена с пълномощно с изх. № 75 от 15.03.2019г. от Десислав 

Герданов, управител на участника „Интерхолд” ЕООД; 

 

 Всички лица се вписаха в присъствения списък на заседанието и се запознаха със списъка на 

участниците. Комисията констатира, че съставът й отговаря на изискванията на ЗОП, поради което 

може да заседава и да взема решения. След получаване на регистъра на входираните по реда на 

тяхното постъпване оферти, членовете на комисията пристъпиха към подписване на декларации по 

чл. 103, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.  

 След извършване на тези действия, председателят на комисията пристъпи към отварянето на 

офертите по реда на тяхното постъпване. В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП се отвориха 

офертите и се обявиха ценовите предложения на участниците: 

 

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. – 14.50 часа – „КУБАР СТРОЙ” 

ЕООД; 

 

Предлагана цена – 148 545.14 лева без ДДС или 178 254.17 с ДДС. 

 

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г. – 13.17 часа – „БОАЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД; 

 

Предлагана цена – 154 129.45 лева без ДДС или 184 955.34 с ДДС. 

 

3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ19-ТД26-626/14.03.2019 г. – 14.01 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ-

ЯНКО СЛАВЧЕВ”; 

 

Предлагана цена – 135 159.42 лева без ДДС или 162 191.30 с ДДС. 

 

4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г. – 16.24 часа – „МУУД 

КОНСТРАКШЪН” ООД; 

 

Предлагана цена – 148 269.95 лева без ДДС или 177 923.94 с ДДС. 

 

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ19-ТД26-633/14.03.2019 г. – 16.50 часа – „ИНТЕРХОЛД” 

ЕООД;  

Предлагана цена – 152 614.97 лева без ДДС или 183 137.96 с ДДС. 
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 С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 

14.30 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 

17.04.2019 г. в 14.00 часа.   

 

Заседание № 2 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 17.04.2019г. 

 

На 17.04.2019 г. в 14.00 часа, комисията в основния си състав продължи своята работа в 

закрито заседание. Същата пристъпи към разглеждане на офертите за обществена поръчка, 

проведена по реда на Част V, Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, с 

предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, 

столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на компютърна зала 

в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район „Слатина“, и 

констатира следното: 

 

1. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 

и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея 

помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на 

компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район 

„Слатина“, проведена на 17.04.2019г. от 14:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. – 

14.50 часа – „КУБАР СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 

203362298; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Валентин Александров; 

2. Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец №2) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Валентин Александров; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извършена е службна справка от сайта на ТР към 

АВ по партидата на дружествто – участник; 

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката) 

4. Неприложимо 

5.Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител) 

5. Неприложимо 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 1 бр. в оригинал 

от дата 13.03.2019г. подписана от управителя 

Валентин Александров; 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) 

 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от дата 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал подписана от управителя 

Валентин Александров; 
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8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици  

(Образец № 5) 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец №5) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Валентин 

Александров; 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец № 6); 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Валентин 

Александров; 

10. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 7) 

10. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец №7) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал подписана от управителя Валентин 

Александров; 

11. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 8) (ако е приложимо), 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 

2 от ЗОП 

11. Неприложимо 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 9) 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал 

подписана от управителя Валентин Александров; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

10) 

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) от 13.03.2019г. 1 бр. 

в оригинал подписана от управителя Валентин 

Александров 

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

строителството, идентично и/ или сходно с 

предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) 

 

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

строителството, идентично и/ или сходно с предмета 

на обществената поръчка, изпълнено през последните 

5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 11) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Валентин 

Александров  

15. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

15. Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен  

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение изд. от СО район „Панчарево” изх. 

№ РПН18-ТД26-1456/24.10.2018г. - 1 бр. заверено 

копие;  

2. Договор № РПН18-ДГ56-111/14.08.2018г. за 

„Ремонт на покриви на сгради на територията на р-н 

Панчарево” по две обособени позиции”, 1 бр. заверено 

копие;  

3. Удостоверение за добро изпълнение от „Руен 

Холдинг” АД с изх. № 106/21.08.2017г., 1 бр. заверено 

копие;  

4. Удостоверение за добро изпълнение изд. от 

Държавна агенция за бежанците при МС изх. № 689 от 

01.12.2016г. - 1 бр. заверено копие;  

5. Референция изд. от Община „Драгоман” с изх. № 

53-00-454 от 29.08.2016г., 1 бр. заверено копие; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката (Образец № 12) 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал 

подписана от управителя Валентин Александров; 

 

1. Ръководител на проекта: 

Петър Велев – диплома за завършено висше 
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образование № 002880/03.08.1989г. от ВИАС – 1 стр. 

заверено копие; 

Магистър - специалност ПГС, строителен инженер, 

ППП по част Конструктивна № 03650 КИИП – 1 стр. 

заверено копие; 

Посочен е професионален опит като ръководител на 

проекта – 26 години; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от П. 

Велев, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 1/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и П. Велев – 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от П. Велев, 1 

бр. оригинал; 

 

2. Технически ръководител: 

Валентин Александров – диплома за завършено висше 

образование серия А 89 № 019016, рег. № 

25870/1990г. от ВИАС; 

Удостоверение № 669/2007г. изд. на В. Александров, с 

което се признава, че притежава диплома за висше 

образование серия А 89 № 019016, рег. № 

25870/1990г. от ВИАС, с квалификация строителен 

инженер по хидротехнически строителство; 

Магистър – Строителен инженер; 

Посочен е професионален опит като технически 

ръководител - 30 години;  

На трудов договор; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от В. 

Александров, 1 бр., оригинал; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от В. 

Александров, 1 бр. оригинал; 

 

3. Специалист по електротехника 

Стоян Стоилов – диплома за висше образование рег. 

№ 90624/25.11.2005г. от ТУ гр. София – 1 бр. заверено 

копие; 

Магистър специалност електрообзавеждане, проектант 

Удостоверение за ППП № 09310 КИИП – 1 стр. 

заверено копие; 

Посочен е професионален опит като специалист по 

електротехника – 12 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от С. 

Стоилов, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 2/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и С. Стоилов – 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от С. Стоилов, 

1 бр. оригинал; 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация 

Елена Петкова – диплома за висше образование рег. № 
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047832/10.07.2013г. от УАСГ гр. София – 1 бр. 

заверено копие; 

Магистър, специалност ВиК, квалификация 

строителен инженер; 

Посочен е професионален опит като специалист по 

водоснабдяване и канализация – 5 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Е. 

Петкова, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 3/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и Е. Петкова – 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от Е. Петкова, 

1 бр. оригинал; 

 

5. Специалист „Архитектура и строителство” 

Адриана Аврониева – диплома за висше образование 

№ 049063/16.06.2015г. от УАСГ гр. София; 

Магистър, специалност архитектура, квалификация 

архитект, проектант с удостоверение за ППП № 05450 

КАБ; 

Посочен е професионален опит като специалист по 

„Архитектура и строителство”– 4 години; 

 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от А. 

Аврониева, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 4/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и А. Аврониева – 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от А. 

Аврониева, 1 бр. оригинал; 

 

6. Специалист по отопление, вентилация и 

климатизация 

Николай Стоянчев – диплома за висше образование 

серия ТУ – Сф 2006 № 004138/14.12.2007г. рег. № 

97159/2007г. от ТУ гр. София – 1 бр. заверено копие; 

Магистър, специалност топлотехника, квалификация 

инженер. Посочен е професионален опит като 

специалист по отопление, вентилация и климатизация 

– 10 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Н. 

Стоянчев, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 5/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и Н. Стоянчев – 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от Н. 

Стоянчев, 1 бр. оригинал; 

 

7. Специалист по контрол на качеството, 

Валентин Александров – диплома за висше 

образование № 047979/10.07.2013г. от УАСГ гр. 

София, образователна степен магистър, специалност 

транспортно строителство, строителен инженер – 1 бр. 

заверено копие; 
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Удостоверение за упражняване на позицията 

„Длъжностно лице по ЗБУТ”  или еквивалентна № 

06155-4/19.02.2019г. изд. от „Медик Консултинг” 

ООД – 1 стр. заверено копие; 

Удостоверение за упражняване на позицията 

„Отговорник по контрол на качеството” или 

еквивалентна № 602/10.02.2015г. изд. ЦПО 

„Европартнер” ЕООД гр. Кърджали – 1 бр. заверено 

копие; 

Удостоверение за упражняване на позицията 

„Отговорник по контрол на качеството” или 

еквивалентна № 1940/01.03.2019г. изд. ЦПО 

„Европартнер” ЕООД гр. Кърджали – 1 бр. заверено 

копие; 

 

Посочен е професионален опит като специалист по 

контрол на качеството – 5 години  

На трудов договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от В. 

Александров, 1 бр., оригинал; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от В. 

Александров, 1 бр. оригинал; 

 

8. Координатор по „ЗБУТ”: 

Георги  Писков, диплома за висше образование серия 

УАСГ – 2013г. рег. № 41981/2013г. от УАСГ гр. 

София – 1 бр. заверено копие; 

Магистър, специалност транспортно строителство, 

строителен инженер; 

Придобита квалификация за координатор по ЗБУТ от 

„Строителна квалификация” АД към КСБ – 

Удостоверение № 04365/17.10.2018г. – 1 стр. заверено 

копие; 

Удостоверение № 04364/17.10.2018г. изд. от 

„Строителна квалификация” АД към КСБ за 

„Длъжностно лице за контрол по спазване на 

здравословни и безосни условия на труд”– 1 стр. 

заверено копие; 

Посочен е професионален опит като специалист по 

контрол на качеството – 5 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Г. 

Писков, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор № 6/11.03.2019г. между 

„Кубар строй” ЕООД и Г. Писков - 1 бр., заверено 

копие; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 11.03.2019г., подписана от Г. Писков, 

1 бр. оригинал; 

17. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 13) 

 

17. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Валентин Александров; 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

 

18. Техническо предложение (Образец № 14) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписано от 

управителя Валентин Александров, състоящо се от 1 

стр. – 55 календарни дни; 



8 

 

19. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

(Образец № 15) 

19. Не е представена 

20. Ценово предложение (Образец № 16). Към 

ценовото предложение се прилага попълнена на 

хартиен и магнитен носител във формат 

„Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка за съответната оферта. 

20. Ценово предложение (Образец № 16) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

В. Александров, състоящо се от 7 стр.; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

21. Други документи 

 

 

 

 

1. Удостоверение № I-TV 019459, изд. от ЦПРС към 

Камарата на строителите в България за строежи първа 

група и строежи от четвърта и пета категория с дата на 

валидност до 30.09.2019г., ведно с талон към него – 1 

бр. заверено копие; 

2. Застрахователна полица № 181001317С 013563, 

издадена на 30.05.2018г. от ”АРМЕЕЦ” ЗАД на 

„Кубар строй” ЕООД, за професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството –

срок на валидност до 31.05.2019г., 1 бр. заверено 

копие; 

3. Счетоводен баланс за 2016г., 1 бр. заверено копие; 

4. Отчет за приходите и разходите за 2016г., 1 бр. 

заверено копие; 

5. Счетоводен баланс за 2017г., 1 бр. заверено копие; 

6. Отчет за приходите и разходите за 2017г. - 1 бр. 

заверено копие; 

7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2017г. - 1 бр. заверено копие; 

8. Отчет за собствения капитал за 2017г. - 1 бр. 

заверено копие; 

9. Счетоводен баланс за 2018г. - 1 бр. заверено копие; 

10. Отчет за приходите и разходите за 2018г. 1 бр. 

заверено копие; 

11. Проект на договор – 1 бр. с подпис и печат от 

участника; 

 

 При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участниците, 

членовете на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така 

посочените в таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими 

документи, посочени в документацията на Възложителя.  

 

 Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ19-ТД26-

594/13.03.2019г. – 14.50 часа –„КУБАР СТРОЙ” ЕООД, офертата отговаря на изискванията за 

лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, технически и 

професионални способности. 

 

 1.2. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

 ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 

РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. – 14.50 часа –„КУБАР СТРОЙ” ЕООД; 

 

 

2. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 

и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея 

помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на 

компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район 

„Слатина“, проведена на 17.04.2019г. от 14:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ 2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г. 

– 13.17 часа  – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК 

по БУЛСТАТ 177323597,  

Участници в обединението 

„Бойчинов 2004” ЕООД, ЕИК 131188170, управител 

Людмил Бойчинов; 

„Аля-строй” ЕООД, ЕИК 204260385, управител Анита 

Янкова 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 14.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от представляващия Анита Янкова; 

2. Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец № 2) от 

14.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан 

представляващия Анита Янкова; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Приложена е справка по партидата на ДЗЗД „Боал 

инженеринг” от сайта на Регистър Булстат към АВ – 1 

стр.;  

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката) 

4.1.Договор за дружество по ЗЗД /консорциум/ от 

14.08.2018г. за създаване на „Боал инженеринг” ДЗЗД 

Между „Бойчинов 2004” ЕООД и „Аля-строй” ЕООД, 

- 1 бр. заверено копие; 

4.2. Допълнително споразумение от 11.03.2019г. към 

договор за учредяване на консорциум „Боал 

Инженеринг” ДЗЗД 2 стр. в оригинал,  

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител) 

5. Неприложимо 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

 

6. Участникът е представил: 

6.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) подписана от 

Анита Янкова, като представляващ „Боал 

Инженеринг” ДЗЗД от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

6.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) подписана от 

Анита Янкова, като управител на „Аля строй” ЕООД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

6.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) подписана от 

Людмил Бойчинов, като управител на „Бойчинов 

2004” ЕООД от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) 

 

7. Участникът е представил: 

7.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) подписана от 

Анита Янкова, като представляващ „Боал 

Инженеринг” ДЗЗД от 14.03.2019г. – 2 стр. оригинал; 

7.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) подписана от 

Анита Янкова, като управител на „Аля строй” ЕООД 

от 14.03.2019г. – 2 стр. оригинал; 

7.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) подписана от 

Людмил Бойчино, като управител на „Бойчинов 2004” 

ЕООД от 14.03.2019г. – 2 стр. оригинал; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

8. Участникът е представил: 

8.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 



10 

 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици  

(Образец № 5) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) подписана от Анита 

Янкова, като представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

8.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец №5) подписана от Анита 

Янкова, като управител на „Аля строй” ЕООД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

8.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец №5) подписана от Людмил 

Бойчинов, като управител на „Бойчинов 2004” ЕООД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец № 6); 

9. Участникът е представил: 

9.1. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) подписана от Анита Янкова, 

като представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

9.2. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) подписана от Анита Янкова, 

като управител на „Аля строй” ЕООД от 14.03.2019г. – 

1 стр. оригинал; 

9.3. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) подписана от Людмил 

Бойчинов, като управител на „Бойчинов 2004” ЕООД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

10. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 7) 

10. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец №7) подписана от 

Анита Янкова, като представляващ „Боал 

Инженеринг” ДЗЗД от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

11. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 8) (ако е приложимо), 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 

2 от ЗОП 

11. Неприложимо 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 9) 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) подписана от Анита Янкова, като 

представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

10) 

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) подписана от Анита 

Янкова, като представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

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

строителството, идентично и/ или сходно с 

предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) 

 

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

строителството, идентично и/ или сходно с предмета 

на обществената поръчка, изпълнено през последните 

5 (пет) год., считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) подписана от Анита Янкова, 

представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 
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15. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

15. Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен  

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Референция от 10.03.2017г., за „Бойчинов 2004” 

ЕООД, издадено от „МВ Документс” ЕООД- 1 стр. 

заверено копие;  

2. Референция от 21.02.2018г. за „Бойчинов 2004” 

ЕООД, издадено от „Абракас риалити” ЕООД – 1 стр. 

заверено копие;  

3. Референция от 05.01.2018г. за „Бойчинов 2004” 

ЕООД  издадено от „Омния контракторс” ЕООД – 1 

стр. заверено копие; 

4. Референция от 01.09.2016г. за „Бойчинов 2004” 

ЕООД ДЗЗД издадена от „Аванте енерджи” ДЗЗД- 1 

стр. заверено копие; 

5. Референция изх. № 34 от 08.11.2017г. за „Бойчинов 

2004” ЕООД ДЗЗД издадена „НИК1948” ЕООД- 1 стр. 

заверено копие;  

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката (Образец № 12) 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) подписана от Анита Янкова, като 

представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал; 

 

1. Ръководител на обекта/специалист по 

архитектура и строителство: 

арх. Ангел Енкин – диплома за завършено висше 

образование от 2008г. УАСГ; 

Магистър архитект; 

Посочен е професионален опит повече от 10 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от 

арх. А. Енкин, 1 бр., оригинал; 

- Граждански договор; 

 

2. Технически ръководител: 

Георги Раев – строителен техник, специалност 

Строителство и архитектура, Свидетелство серия П-16 

№ 019145 изд. от ВСУ „Любен Каравелов” – гр. 

София – 1 стр. заверено копие; 

Посочен е професионален опит повече от 5 години;  

На граждански договор; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Г. 

Раев, 1 бр., оригинал; 

 

3. Специалист по електротехника 

Христо Цветков – електрообзавеждане на сторителни 

предприятия – техник трета степен по електротехника 

и автоматика; 

Диплома за средно специално образование, 

квалификация техник трета степен, серия В-2000, 

№ 016667, рег. № 10135/2000г. изд. от Техникум 

по електротехника и автоматика, спец. 

Електрообзавеждане на промишлени предприятия 

– 2 стр. заверено копие; 
Посочен е професионален опит повече от 5 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 
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На граждански договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Х. 

Цветков, 1 бр., оригинал; 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация 

инж. Станимир Янчев – Магистър, инженер по ВиК, 

квалификация „Строителен инженер по ВиК мрежи и 

съоръжения – 1979 – 1983”, диплома серия А – 83 № 

019674 изд. от ВИАС – 1 стр. заверено копие; 

Посочен е професионален опит повече от 5 години; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

На гражаднски договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Ст. 

Янчев, 1 бр., оригинал; 

 

5. Специалист по отопление, вентилация и 

климатизация 

инж. Петър Ангелов – висше образование магистър 

инженер, ВМЕИ „В. Ленин” – Свидетелство № 624 – 1 

стр. заверено копие; 

Посочен е професионален опит повече от 10 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

На гражаднски договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от П. 

Ангелов, 1 бр., оригинал; 

 

6. Специалист по контрол на качеството, 

инж. Стефан Иванов  – висше образование магистър 

инженер, специалност „Транспортно строителство ” 

ВТУ „Т. Каблешков” гр. София, диплома за завършено 

висше образование – 2 стр. заверено копие; 

Удостоверение № 144/26.07.2018г. – КСБ „Контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти с основните изисквания за безопасност” 

Посочен е професионален опит повече от 10 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

На гражаднски договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от С. 

Иванов, 1 бр., оригинал; 

 

7. Координатор по „ЗБУТ”: 

Христо Тачев, висше образование Магистър; 

Удостоверение № 1313/01.03.2019г. издадено то КСБ 

– „Длъжностно лице за контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд”; 

Удостоверение № 1314/01.03.2019г. издадено от КСБ 

– „Координатор по безопасност и здраве по време на 

проектирането и координатор по безопасност и здраве 

по време на строителството” 

Посочен е професионален опит повече от 10 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

На гражаднски договор; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от Хр. 

Тачев, 1 бр., оригинал; 
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17. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 13) 

 

17. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) 1 бр. в оригинал подписана от Анита 

Янкова, като представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД 

от 14.03.2019г.; 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

 

 

 

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 

25.02.2019г. 1 бр. в оригинал, подписано от Анита 

Янкова, като представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД 

от 14.03.2019г. – 1 стр. оригинал, ведно с Техническо 

предложение от „Боал Инженеринг” ДЗЗД състоящо 

се от 7 стр. в оригинал - 28 календарни дни; 

19. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

(Образец № 15) 

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

15) 1 бр. в оригинал, подписана от Анита Янкова, като 

представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 1 стр. оригинал, 

20. Ценово предложение (Образец № 16). Към 

ценовото предложение се прилага попълнена на 

хартиен и магнитен носител във формат 

„Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка за съответната оферта. 

 

20. Ценово предложение (Образец № 16) 1 бр. в 

оригинал, подписано от Анита Янкова, като 

представляващ „Боал Инженеринг” ДЗЗД от 

14.03.2019г. – 7 стр. оригинал, 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен и магнитен носител; 

21.Други документи 

 

 

 

 

1. Застрахователна полица 7261810000880 на 

участниците в проектирането и строителството 

със застрахован „Бойчинов 2004” ЕООД изд. от  

ЗАД „Асет иншурънс” АД валидна до 

19.07.2019г., ведно с дебит нота към него – 2 стр. 

заверени копия; 

2. Оборотна ведомост на „Бойчинов 2004” ЕООД 

за 2015г. – 1 стр. заверено копие; 

3. Оборотна ведомост на „Бойчинов 2004” ЕООД 

за 2016г. – 1 стр. заверено копие; 

4. Оборотна ведомост на „Бойчинов 2004” ЕООД 

за 2017г. – 1 стр. заверено копие; 

5. Оборотна ведомост на „Бойчинов 2004” ЕООД 

за 2018г. – 1 стр. заверено копие; 
Извършена е служебна справка от сайта на ЦПРС към 

КСБ по партидата на участника. Участникът в 

обединението „Бойчинов 2004” ЕООД притежава 

Удостоверение № I - TV 018755 за I ПЪРВА ГРУПА: 

строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 

съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, 

ал. 4 от ПРВВЦПРС; (с изключение на тези по чл.5, 

ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6) 

Срок на валидност на контролния талон:30.09.2019 г. 

 

 При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участниците, 

членовете на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така 

посочените в таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими 

документи, посочени в документацията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ19-ТД26-

624/14.03.2019г. – 13.17 часа „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, офертата отговаря на изискванията 

за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, технически и 

професионални способности. 

 

 2.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  
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ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 

РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г. – 13.17 часа – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД. 
 

Комисията приключи работата си по разглеждането на офертите в закрито заседание в 17.00 часа на 

17.04.2019г. и единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 17.05.2019 г. в 

14.00 часа.   

 

Заседание № 3 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 17.05.2019г. 

 

На 17.05.2019 г. в 14.00 часа, комисията в основния си състав, продължи своята работа в 

закрито заседание. Същата продължи разглеждането на офертите за обществена поръчка, проведена 

по реда на Част V, Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, с предмет: 

„Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, столова и 

зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на компютърна зала в 148 ОУ 

„Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район „Слатина“, и констатира 

следното: 

 

3. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 

и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея 

помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на 

компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район 

„Слатина“, проведена на 17.05.2019г. от 14:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ 3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ19-ТД26-626/14.03.2019 г. 

– 14.01 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”, 

ЕИК 131204831 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 11.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев, в качеството му на ЕТ; 

2. Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец № 2) от 

11.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Предтавена е разпечатка от сайта на ТР към АВ по 

партидата на ЕТ. Също така е извършена службна 

справка от сайта на ТР към АВ по партидата на ЕТ – 

участник; 

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката) 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител) 

5. Неприложимо 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец №3) представен е 1 

бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 
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7.  Декларация за липса на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 

4) 

 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) представен е 1 

бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ;  

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици  

(Образец № 5) 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) представен е 1 бр. в 

оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец № 6); 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) представен е 1 бр. в оригинал 

от дата 11.03.2019г. подписан от Янко Славчев, в 

качеството му на ЕТ; 

10. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 7) 

10. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец №7) представен е 1 

бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

11. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 8) (ако е приложимо), 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 

2 от ЗОП 

11. Неприложимо 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 9) 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) представен е 1 бр. в оригинал от дата 

11.03.2019г. подписан от Янко Славчев, в качеството 

му на ЕТ; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

10) 

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) представен е 1 бр. в 

оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

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

строителството, идентично и/ или сходно с 

предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) 

 

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

строителството, идентично и/ или сходно с предмета 

на обществената поръчка, изпълнено през последните 

5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 11) представен е 1 бр. в 

оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

15. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

15. Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение изх. № към РВР16-ТД26-333/1/ от 

27.04.2016г., изд. от СО р-н „Връбница”- 1 бр. 

заверено копие;  

2. Удостоверение № 386/22.06.2015г., изд. от ПГ по 

екорогия и биотехнологии „Проф. Д-р Асен 

Златаров”- 1 бр. заверено копие;  

3. Удостоверение изх. № 94-03-397/28.04.2016г., изд. 

от Община Съединение - 1 бр. заверено копие;  

4. Удостоверение изх. № РД91-09-11/27.04.2016г. изд. 

от Община Венец, Обл. Шумен - 1 бр. заверено копие; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката (Образец № 12) 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) представен е 1 бр. в оригинал от дата 

11.03.2019г. подписан от Янко Славчев, в качеството 

му на ЕТ; 

1. Ръководител обект: 

инж. Албена Николова - висше образование – 
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строителен инженер ПГС, диплома № 00756/1999г., 

изд. от ВВИСУ „Любен Каравелов” – София; 

Трудов договор № 12/02.01.2009г.; 

Общ професионален опит – 9 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

2. Технически ръководител: 

Александър Мишев – средно – специално образоване, 

строителен техник, диплома 034136/02.07.1983г. изд. 

от СТ „Христо Ботев” София; 

Трудов договор № 2/02.01.2007г. 

Професионален опит – 9 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

3. Специалист по електротехника 

Мартин Пашов – висше образование, строителен 

инженер Електро, диплома 044540/2011г. ТУ Варна; 

Посочен е професионален опит 6 год.; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

Трудов договор № 52/20.01.2010г.; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация 

инж. Крум Илиев – висше образование, строителен 

инженер ВиК, диплома № 019494/1992г. изд. от ВИАС 

- София; 

Посочен е професионален опит 8 години; 

Има деклариран един изпълнен обект; 

Трудов договор № АС-122/03.04.2006г.; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

5. Специалист по архитектура и строителство 

инж Александър Пейков – висше образование 

строителен инженер ПГС, диплома № 01158/2005г. 

изд. от ВСУ „Любен Каравелов” ; 

Посочен е професионален опит от 6 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Трудов договор № 5/16.05.2014г.; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

6. Специалист по отопление, вентилация и 

климатизация 

инж. Бойко Йорданов – висше образование, 

строителен инженер ОВК, топлинна и хидравлична 

техника, диплом № 76466/2000г. изд. от ТУ София; 

Посочен е професионален опит от 7 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Трудов договор № 46/16.02.2009г.; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

7. Специалист по контрол на качеството, 

инж Александър Пейков – висше образование 
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строителен инженер ПГС, диплома № 01158/2005г. 

изд. от ВСУ „Любен Каравелов”; 

Удостоверение за контрол по качеството № 

29/21.01.2019г. „Лот-консулт” ЕООД; 

Посочен е професионален опит от 6 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Трудов договор № 5/16.05.2014г.; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

 

8. Координатор по „ЗБУТ”: 

Янко Славчев, средно – специално, строителен техник, 

диплома № 055812/02.07.1985г.; 

Удостоверение за координатор по ЗБУТ № 

14/15.02.2019г. издадено „Лот конслулт” ЕООД; 

Посочен е професионален опит от 12 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

Самоосигуряващо се лице - ЕТ; 

Липсва приложена Декларация за ангажираност, 

принадлежност и наличност от експерт; 

17. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 13) 

 

17. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) представен е 1 бр. в оригинал от дата 

11.03.2019г. подписан от Янко Славчев, в качеството 

му на ЕТ; 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

 

 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

представен е 1 бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. 

подписан от Янко Славчев, в качеството му на ЕТ; 

Срок за изпълнение 14 календарни дни; 

19. Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 

(Образец № 15) 

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

15) представен е 1 бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. 

подписан от Янко Славчев, в качеството му на ЕТ; 

20. Ценово предложение (Образец № 16). Към 

ценовото предложение се прилага попълнена на 

хартиен и магнитен носител във формат 

„Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка за съответната оферта. 

20. Ценово предложение (Образец № 16) представен 

е 1 бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от 

Янко Славчев, в качеството му на ЕТ; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен и на магнитен носител; 

21.Други документи 

 

 

 

 

1. Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 5 стр. 

заверено копие; 

2. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. – 4 стр. 

заверено копие; 

3. Счетоводен баланс към 31.12.2019г. – 4 стр. 

заверено копе; 

4. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 6 стр.; 

5. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 4 стр. 

заверено копе; 

6. Застрахователна полица № 22310001 

/13121810001234 за проф. отговорност и специални 

условия, отговорност на проектанта, строителя, 

консултанта и лицето, упражняващо стр. надзор по чл. 

171 от ЗУТ, изд. от ЗК „Лев Инс” АД, период от 

15.05.2018г. до 14.05.2019г. – 2 стр. заверено копие; 

7. Декларация за валидността на застраховката - 1 бр. 

в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от Янко 

Славчев, в качеството му на ЕТ; 

 

Извършена е служебна справка от сайта на ЦПРС към 

КСБ по партидата на участника. Участникът 

притежава Удостоверение № I - TV 011240; 

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 
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прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 

1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 

011240; 1.3 строежи от трета до пета категория 

съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; (с изключение на 

тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6); 

II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” 

на КИД-2008: Удостоверение № V - TV 007740 

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2019 г. 

  

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 

на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 

таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията на Възложителя. Представена е декларация за липса на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) - 1 бр. в оригинал от дата 11.03.2019г. подписан от 

Янко Славчев, в качеството му на ЕТ. Образецът не е попълнен с информация за оборот. Също така 

в представената оферта към списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с 

изпълнението на предмета на поръчката (Образец № 12) от дата 11.03.2019г. не са представени 

декларации за ангажираност за целия инженерно-технически персонал. 

 

 Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ19-ТД26-626/14.03.2019 г. 

– 14.01 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”, офертата не отговаря на изискванията за 

лично състояние и технически и професионални способности от документацията на Възложителя. 

 

3.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

 НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 

РСЛ19-ТД26-626/14.03.2019 г. – 14.01 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”. 

 

 

4. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 

и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея 

помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на 

компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район 

„Слатина“, проведена на 17.05.2019г. от 14:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ 4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г. 

– 16.24 часа – „МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД, 

ЕИК 203525024 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 12.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Никола Стоилов; 

2. Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец №2) от 

12.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Никола Стоилов; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Удостоверение № 20190307131657 от 07.03.2019г., 

издадено от Агенцията по вписвания по партидата на 

„МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД – 1 стр. заверено 

копие; 

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

4. Неприложимо 
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посочени в указанията за участие (в случай, 

че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката) 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител) 

5. Неприложимо 

6.Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

 

6. Участникът е представил: 

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Никола 

Стоилов; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Недялко 

Кирев; 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) 

 

7. Участникът е представил: 

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Никола 

Стоилов;  

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Недялко 

Кирев;  

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици  

(Образец № 5) 

8. Участникът е представил: 

1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец №5) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Никола Стоилов; 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец №5) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Недялко Кирев; 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец № 6); 

9. Участникът е представил: 

1. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Никола Стоилов; 

2. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Недялко Кирев; 

10. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 7) 

10. Участникът е представил: 

1. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец №7) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Никола 

Стоилов; 

2. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец №7) от 13.03.2019г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Недялко 

Кирев; 

11. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 8) (ако е приложимо), 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 

11. Неприложимо 
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2 от ЗОП 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 9) 

12. Участникът е представил: 

1. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Никола Стоилов; 

2. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Недялко Кирев; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

10) 

13. Участникът е представил: 

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) от 13.03.2019г. 1 бр. 

в оригинал, подписан от управителя Н. Стоилов; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) от 13.03.2019г. 1 бр. 

в оригинал, подписан от управителя Н. Кирев; 

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

строителството, идентично и/ или сходно с 

предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) 

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

строителството, идентично и/ или сходно с предмета 

на обществената поръчка, изпълнено през последните 

5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 11) от 13.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Никола Стоилов; 

15. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

15. Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

415/21.09.2016г., издадено от ПГ по облекло гр. 

Пазарджик - 1 бр. заверено копие;  

2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

61/26.01.2017г., издадено от ПГ по облекло гр. 

Пазарджик - 1 бр. заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № РД23-

266/11.01.2019г., издадено от СУ „Стоян Заимов” гр. 

Плевен - 1 бр. заверено копие, ведно с: Акт за 

установяваване на завършени и подлежащи на 

заплащане СМР – 1 бр., 17 стр. заверени копия; 

4. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

871/29.06.2018г. изд. от 140 СУ „Иван Богоров” гр. 

София – 1 бр. заверено копие; 

5. Удостоверение за добро изпълнение изх. № РД23-

267/11.01.2019г. изд. от СУ „Стоян Заимов”- 1 бр. 

заверено копие; 

6. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

571/15.02.2019г. изд. от 7 СУ „Св. Седмочисленици” – 

София – 1 бр. заверено копие; 

7. Удостоверение за извършена дейност от 

26.01.2018г. изд. от „Техно бул строй” ЕООД – 1 бр. 

заверено копие; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката (Образец № 12) 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Никола Стоилов; 

 

1. Ръководител на проекта: 

Цветелина Костова - Колева – диплома рег. № 

34259/2004г. Серия УАСГ, строителен факултет, 

образователно-квалификационна степен „магистър” 
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специалност „ПГС”, професионална квалификация 

„магистър инженер”; 

Посочен е професионален опит - 14 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от Цв. 

Костова - Колева, 1 бр., оригинал; 

- Трудов договор № 008/16.08.2016г.; 

 

2. Технически ръководител: 

Диана Димитрова – диплома за средно образование 

Серия В – 95 № 0006003, рег. № 21454-10/03.07.1995г. 

Специалност „Строителство и архитектура”, профил 

„Строителство”, изд. от Техникум по строителство 

„Кольо Фичето” гр. Бургас; 

Магистър – Строителен инженер; 

Посочен е професионален опит 5 години;  

На трудов договор № 006/06.06.2016г.; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 11.03.2019г. подписана от В. 

Александров, 1 бр., оригинал; 

- Декларация – съгласие за обработване на 

лични данни от 13.03.2019г., подписана от Д. 

Димитрова, 1 бр. оригинал; 

 

3. Специалист по електротехника 

Силва Кюркчиева – диплома Серия АЯ-1982г. № 

012626 от ВМИ „В. И. Ленин”, магистър 

електроинженер, специалност „Електроснабдяване и 

електрообзавеждане”; 

Посочен е професионален опит 3 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от С. 

Кюркчиева, 1 бр., оригинал; 

- Трудов договор № 002/10.03.2016г. ; 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация 

Мария Белински – диплома серия ВДФС – 95 – УАСГ, 

рег. № 000089/23.07.1996г. от УАСГ гр. София; 

Магистър, квалификация строителен инженер, 

специалност „Водоснабдяване и канализация”; 

Посочен е професионален опит – 3 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от Е. 

Петкова, 1 бр., оригинал; 

- Договор № 003/10.03.2016г.; 

 

5. Специалист „Архитектура и строителство” 

Илиана Велинова – диплома рег. № 0013963, серия В – 

93, Строителен техникум; квалификационна степен – 

строителен техник, професионална квалификация: 

техник по строителство и архитектура; 

Посочен е професионален опит – 5 години;  

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от И. 

Велинова, 1 бр., оригинал; 
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- Договор № 08/12.06.2017г.; 

 

6. Специалист по отопление, вентилация и 

климатизация 

Иван Иванов – диплома серия ТУ СФ – 2002г. № 

81167/19.11.2002г. от ТУ гр. София 

Магистър, машинен инженер, специалност 

„Топлотехника”,  

Посочен е професионален опит 3 години.  

Има деклариран повече от един изпълнен обект. 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от И. 

Иванов, 1 бр., оригинал; 

- Договор № 04/10.03.2016г.; 

 

7. Специалист по контрол на качеството, 

Емил Христов – диплома за образование Серия АЯ № 

00842, рег. № 22515/25.07.1985г. изд. от ВИАС, 

образователно - квалификационна степен магистър, 

проф. квалификация строителен инженер; 

Удостоверение № 190/05.11.2018г. за завършен курс за 

„Осъществяване на контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност”, издаден от 

ЦПО „Александра”, валидно до 05.11.2019г., ведно с 

програма за проведения курс – 1 бр. заверено копие; 

Посочен е професионален опит – 20 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от Е. 

Христов, 1 бр., оригинал; 

- Договор № 018/06.08.2018г.; 

 

8. Координатор по „ЗБУТ”: 

Ивайло Багалийски, Сертификат за професионално 

обучение № 2416/12.06.2018г. изд. от ЦПО „МИКС” 

за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” във връзка с Наредба № 2 от 

22.03.2004г. и Наредба РД-07-2/16.12.2009г. за 

условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците по правилата 

за осигуряване на ЗБУТ – 1 стр. заверено копие; 

Посочен е професионален опит – 4 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт от 13.03.2019г. подписана от И. 

Балагийски, 1 бр., оригинал;  

- Договор № 05/04.04.2016г.; 

17. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 13) 

 

17. Участникът е представил: 

1. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Никола Стоилов; 

21. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Недялко Кирев; 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

 

 

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Никола Стоилов, състоящо се от 1стр. - 30 

каледнарни дни. 
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19. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

(Образец № 15) 

19. Участникат е представил: 

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

от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Никола Стоилов; 

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

от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Недялко Кирев; 

20. Ценово предложение (Образец № 16). Към 

ценовото предложение се прилага попълнена на 

хартиен и магнитен носител във формат 

„Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка за съответната оферта 

20. Ценово предложение (Образец № 16) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Никола Стоилов, състояща се от 7 стр.; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен и на магнитен носител; 

21. Други документи 

 

 

 

 

1. Справка за общия оборот и за оборота, попадащ в 

обхвата на поръчката през последните 3 приключени 

финансови години от 13.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Н. Стоилов; 

2. Отчет за приходите и разходите за 2018г. 1 стр. 

заверено копие; 

3. Баланс към 31.12.2018г. – 2 стр., заверено копие; 

4. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 6 стр. 

заверено копие; 

5. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 4 стр. 

заверено копие; 

6. Отчет за собствения капитал за 2017г. – 1 стр. 

заверено копие; 

7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2017г. – 1 стр. заверено копие; 

8. Отчет за приходите и разходите за 2016г. – 4 стр. 

заверено копие; 

9. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. – 4 стр. 

заверено копие; 

10. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 

2016г. – 1 стр. 

11. Отчет за собствения капитал за 2016г. – 1 стр. 

заверено копие; 

12. Удостоверение І – TV 016488 изд. от ЦПРС към 

КСБ за Първа група, строежи от трета да пета 

категория, валидно до 30.09.2019г., ведно с талон към 

него № І – TV 03 -  1 стр. заверено копие; 

13. Удостоверение V – TV 011581 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи пета категория, ведно с талон към 

него № І – TV 03 валидно до 30.09.2019г., 1 стр. 

заверено копие; 

14. Застрахователна полица за застраховка на 

участниците в проектирането и строителството № 

7261810000731 изд. на 01.06.2018г. от ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС” АД, валидна до 30.06.2019г. – 1 стр. 

заверено копие; 

15. Застрахователна полица за застраховка на 

участниците в проектирането и строителството № 

7261810001016 изд. на 14.09.2018г. от ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС” АД, валидна до 16.09.2019г. – 1 стр. 

заверено копие; 

16. Декларация от Н. Стоилов, управител на „МУУД 

КОНСТРАКШЪН” ООД от 13.03.2019г. – 1 стр. 

оригинал; 

 

 При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 

на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
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таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ19-ТД26-

632/14.03.2019г. – 16.24 часа - „МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 203525024, офертата 

отговаря на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална 

дейност, технически и професионални способности. 

 

 4.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

 ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 

РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г. – 16.24 часа – „МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 203525024 

 

Комисията приключи работата си по разглеждането на офертите в закрито заседание в 17.00 чса на 

17.05.2019г. и единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 05.06.2019 г. в 

14.00 часа.   

 

Заседание № 4 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 05.06.2019г. 

 

На 05.06.2019 г. в 14.00 часа, комисията в основния си състав, продължи своята работа в 

закрито заседание. Същата продължи разглеждането на офертите за обществена поръчка, проведена 

по реда на Част V, Глава „Двадесет и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, с предмет: 

„Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, столова и 

зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на компютърна зала в 148 ОУ 

„Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район „Слатина“, и констатира 

следното: 

 

5. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 

и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея 

помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и обособяване на 

компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” на територията на СО община - район 

„Слатина“, проведена на 05.06.2019г. от 14:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ 5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ19-ТД26-633/14.03.2019 г. 

– 16.50 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1) 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 14.03.2019г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Десислав Герданов; 

2. Представяне на участник (Образец № 2) 2. Представяне на участник (Образец № 2) от 

11.03.2019г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Десислав Герданов; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извършена е службна справка от сайта на ТР към 

АВ по партидата на дружествто – участник; 

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката) 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 5. Неприложимо 
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лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител) 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) 

 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 11.03.2019г. 1 

бр. в оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) 

 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 

11.03.2019г. 1 бр. в оригинал подписана от управителя 

Десислав Герданов;  

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици  

(Образец № 5) 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 11.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (Образец № 6); 

9. Декларация по § 2 от Допълнителните разпоредби 

на ЗМИП (Образец № 6) от 11.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

10. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 7) 

10. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 7) от 11.03.2019г. 1 

бр. в оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

11. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 8) (ако е приложимо), 

придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 

2 от ЗОП 

11. Неприложимо 

 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 9) 

12. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 9) от 11.03.2019г. 1 бр. в оригинал 

подписана от управителя Десислав Герданов; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

10) 

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 10) от 11.03.2019г. 1 бр. 

в оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

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

строителството, идентично и/ или сходно с 

предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата 

(Образец № 11) 

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

строителството, идентично и/ или сходно с предмета 

на обществената поръчка, изпълнено през последните 

5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 11) от 11.03.2019г. 1 бр. в 

оригинал подписана от управителя Десислав 

Герданов; 

15. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП 

15. Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

802/13.10.2014г., изд. от НГПИ „Свети Лука” София- 1 

бр. заверено копие;  

2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

114/10.11.2014г., изд. от „Сити Билд студио” ЕООД - 1 

бр. заверено копие;  

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

14/13.01.2015г., изд. от „Геоком - 2000” ООД, ведно с 

КС към него - 1 бр. заверено копие;  

4. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

00125/04.09.2015г., изд. от „Актив Билдинг Инк” 
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ЕООД – 1 бр. заверено копие;  

5. Удостоверение за добро изпълнение № 

108/27.11.2018г., изд. от „Парсек груп” ЕООД – 1 бр. 

заверено копие;  

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, ангажиран с изпълнението на 

предмета на поръчката (Образец № 12) 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 

ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) от 11.03.2019г. 1 бр. в оригинал 

подписана от управителя Десислав Герданов; 

 

1. Ръководител на проекта: 

Десислав Герданов - диплома ВСУ Сф Ф№464, изд от 

ВСУ „Любен Каравелов” София, строителен инженер, 

спец. „Строителство на сгради и съоръжения”; 

Диплома ВСУ Сф Ф№М2-334, ВСУ „Любен 

Каравелов” София – Магистър, „Мениджър на 

инвестиционни проекти” 

Посочен е професионален опит – 13 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Едноличен собственик на капитала на 

„Интерхолд” ЕООД; 

2. Технически ръководител: 

Венцислав Веселинов – диплома: Серия В-

01№2201937, рег. № 327907/29.06.2001г. изд. от 

Техникум по строителство гр. Благоевград, средно 

специално, специалност „Строителство и 

архитектура”, квалификация „Строителен техник”; 

Диплома рег. № 10-1915/05.09.2017г. ВСУ 

„Черноризец Храбър”, специалност: „Строителство на 

сгради и съоръжения”, проф. квалификация: 

Строителен инженер, степен – бакалавър; 

Посочен е професионален опит – 10 години; 

Има деклариран повече от един изпълнен обект; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Договор № 29/12.08.2014г.; 

 

3. Специалист по електротехника: 

Славчо Младенов – диплома № 137/1972г. изд. от 

Техникум по механо-електроника „А. Иванов” гр. 

София, специалност „Електрообзавеждане на 

промишлени предприятия”; 

Посочен е професионален опит – 27 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Граждански договор; 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация  

Мартина Стойкова – диплома № 41786/2013г., изд. от 

УАСГ гр. София, строителен инженер, спец „ВиК” 

Посочен е професионален опит – 5 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Договор № 627/14.08.2017г.; 

 

5. Специалист по „Архитектура и строителство”  

Павел Станчев – Строителен техникум – гр. Стара 

Загора, строителен техник, ВВИСУ „Любен 
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Каравелов” гр. София, Висше, магистър – инженер 

„ПГС”; 

Посочен е професионален опит – 21години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Договор № 1217/14.01.2019г.; 

 

6. Специалист по отопление, вентилация и 

климатизация  

Радослав Шопски – диплома ТУ СФ Ф№51200844 изд. 

от ТУ гр. София, Енергомашиностроителен факултет, 

магистър, специалност „Топлотехника” 

Посочен е професионален опит – 9 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Граждански договор; 

 

7. Специалист по контрола на качеството 

Симеон Стоянов – диплома ВСУ СФ Ф№1385, изд. от 

ВСУ „Любен Каравелов” гр. София, строителен 

инженер, специалност „Строителство на сгради и 

съоръжения”; 

ПМГ „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград; 

Удостоверение № 120/11.01.2019г. за успешно 

преминат курс на тема: „Контрол върху качеството на 

строителството, за съответствие на влаганите в 

строижите строителни продукти с основните 

изисквания за безопасност”, валидност: 11.01.2019г. – 

12.01.2020г. 

Посочен е професионален опит – 4 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Договор № 122/20.04.2015г.; 

 

8. Координатор по ЗБУТ: 

Светозара Христова – диплома № 41194/2012г. изд. от 

УАСГ гр. София, магистър, геодезия,  

ЦПО „Микс”, сертификат: Рег. № 1313/08.01.2016г. 

„Координатор по безопасност и здраве в 

строителството”, Удостоверение № 

03913/21.09.2018г.,  

„Длъжностно лице за контрол по спазването на 

здравословни и безопасни условия на труд”, 

Удостоверение № 03954/21.09.2018г.; „Координатор 

по безопасност и здраве по време на проектирането и 

координатор по безопасност и здраве по време на 

строителството”; 

Посочен е професионален опит – 6 години; 

- Декларация за ангажираност, принадлежност и 

наличност от експерт – липсва; 

- Договор № 2/20.05.2013г.; 

17. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 13) 

 

17. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №13) от 11.03.2019г. 1 бр. в оригинал 

подписана от управителя Десислав Герданов; 

18. Техническо предложение (Образец № 14) 

 

18. Техническо предложение (Образец № 14) от 

13.03.2019г. 1 бр. в оригинал подписана от управителя 

Десислав Герданов; 

Срок за изпълнение 46 календарни дни 

19. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП 

(Образец № 15) 

19. Не е представена 
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20. Ценово предложение (Образец № 16). Към 

ценовото предложение се прилага попълнена на 

хартиен и магнитен носител във формат 

„Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка за съответната оферта. 

20. Ценово предложение (Образец № 16) от 

25.02.2019г. от 14.03.2019г. 1 бр. – 7 стр. в оригинал 

подписана от управителя Десислав Герданов; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен и на магнитен носител; 

21. Други документи 

 

1. Удостоверение № I - TV 016006 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи първа група, строежи от първа до пета 

категория, ведно с талон към него, валидно до 

30.09.2019г. – 1 бр. заверено копие; 

2. Удостоверение № I TV 010982 изд. от ЦПРС към от 

КСБ за строежи първа група и строежи по чл. 137, ал. 

1, т. 1, буква „М”, т. 4, буква „Е”, и т. 5, буква „Е”, 

ведно с талон към него, валидно до 30.09.2019г. – 1 бр. 

заверено копие; 

3. Удостоверение № ІІ – TV 004571 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи втора група, строежи от първа до 

четвърта категория, ведно с талон към него, валидно 

до 30.09.2019г. – 1 бр. заверено копие; 

4. Удостоверение № ІІІ – TV 005300 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи трета група, строежи от първа до пета 

категория, ведно с талон към него, валидно до 

30.09.2019г. – 1 бр. заверено копие; 

5. Удостоверение № ІV – TV 007792 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи четвърта група, строежи от първа до 

пета категория, ведно с талон към него, валидно до 

30.09.2019г. – 1 бр. заверено копие; 

6. Удостоверение № V – TV 011237 изд. от ЦПРС към 

КСБ за строежи пета група – отделни видове СМР 

съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”, ведно с 

талон към него, валидно до 30.09.2019г. – 1 бр. 

заверено копие; 

 

 При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 

на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 

таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 

посочени в документацията на Възложителя. Не е представено заверено копие на валидната 

застраховка за строежи първа група, четвърта категория, като доказателство за наличието от 

участника на застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от 

ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, валидна минимум за срока на валидност на офертата и 

за целия срок за изпълнението на договора. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, 

ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС, за строежи първа група, четвърта категория. Не са представени декларации 

за ангажираност за целия инженерно-технически персонал към представената оферта към списъка 

по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 

(Образец № 12) от дата 11.03.2019г. Също така представената към офертата Декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, подписана от управителя Десислав Герданов не 

съответства на одобрения от възложителя Образец № 4. 

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 5 с вх. № РСЛ19-ТД26-

633/14.03.2019 г. – 16.50 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, офертата не отговаря на 

изискванията за лично състояние и технически и професионални способности от документацията на 

Възложителя. 

 

5.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 5 с 

вх. № РСЛ19-ТД26-633/14.03.2019 г. – 16.50 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469 
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Комисията приключи работата си по разглеждането на офертите в закрито заседание в 17.00 

чса на 05.06.2019г. и единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 

27.06.2019 г. в 10.00 часа.   

 

Заседание № 5 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 27.06.2019г. 

 

На 27.06.2019 г. в 10.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 

„Двадесет и шеста” от ЗОП – „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и 

прилежащите към нея помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна на дограма по фасада и 

обособяване на компютърна зала в 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”, на територията на район 

„Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, определената със Заповед № РСЛ19-РД09-

96/15.03.2019г. на Кмета на район "Слатина", комисия продължи своята работа в закрито заседание 

и пристъпи към оценяване на предложенията на участниците по показателите „Предлагана цена” и 

„Срок за изпълнение”.  

Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертите, подробно описана в обява № 

РСЛ19-ДИ05-81/27.02.2019г. Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както следва: 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на 

„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и 

съдържа следните показатели: 

 

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) с тежест 50 точки 

2. Показател 2 – „Срок за изпълнение” (СИ) с тежест 50 точки 

 

Методика за комплексна оценка на офертите. С прилагането на методиката за оценка се 

цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията на възложителя и 

предлага оптимално съотношение качество/цена.  

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на 

оценките по отделните показатели: 

 

Комплексната оценка (KO) = Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 – 

„Срок за изпълнение” (СИ).  

 

Максималната обща оценка е 100 точки. 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка:  

 

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) е показател, отразяващ тежестта на Предлагана 

цена от участника - тежест 50 точки   

 

Оценката по този показател се формира, както следва:  

 

Минимална предложена цена       х 50  точки  

Цена, предложена от участника  

където „минимална предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 

до класиране (в лева); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от конкретен 

участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).  

 

2. Показател 2 - “Срок за изпълнение” (СИ) е показател, отразяващ тежестта на 

предложения от участника Срок за изпълнение (в календарни дни) - тежест 50 точки  



30 

 

 

Оценката по този показател се формира, както следва:  

 

Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение х 50 точки  

Срока за изпълнение, предложен от участника  

 

където „Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение” е най-ниския предложен 

срок от участник, допуснат до класиране (в календарни дни); „Срока за изпълнение, предложен от 

участника” е срока, предложен от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в 

календарни дни).  

 

1. Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-

594/13.03.2019 г.  „КУБАР СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 203362298. 
 

УЧАСТНИК: Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. 

„КУБАР СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 203362298; 

 

Предлагана цена ПЦ 

 

 

148 545.14 лева /без ДДС/ 

 

 
Минимална предложена цена х 50 точки  

Цена, предложена от участника  

 

 

 
148 269.95 х 50 точки = 49.91 точки 

148 545.14 

 

 

 

Срок за изпълнение СИ 

 

 

55 календарни дни 

 
Минималният предложен срок за изпълнение х 50 точки 

Срока за изпълнение, предложен от участника  

 

 
       28      х 50 точки = 25.45 точки 

       55   

 

 

Комплексна оценка (KO) =  

Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + 

Показател 2 – „Срок за изпълнение” (СИ).  

 

 

 

КО = 49.91 + 25.45 = 75.36 точки  

 

Комплексна оценка – 75,36 точки 

 

 

 

2. Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-

624/14.03.2019 г.  – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177323597. 

 

УЧАСТНИК: Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г.  

„БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177323597; 

 

Предлагана цена ПЦ 

 

 

154 129.45 лева /без ДДС/ 

 

 

Минимална предложена цена х 50 точки  

Цена, предложена от участника  

 

 

 

148 269.95 х 50 точки = 48.10 точки 

154 129.45 
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Срок за изпълнение СИ 

 

 

28 календарни дни 

 

Минималният предложен срок за изпълнение х 50 

точки 

Срока за изпълнение, предложен от участника  

 

 

       28      х 50 точки = 50 точки 

       28   

 

 

Комплексна оценка (KO) =  

Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 

– „Срок за изпълнение” (СИ).  

 

 

 

КО = 48.10 + 50 = 98.10 точки  

 

Комплексна оценка 98,10 точки 

 

 

3. Таблица относно оценяването на офертите за Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-

632/14.03.2019 г. – „МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 203525024. 

 

УЧАСТНИК: Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г.  

– „МУУД КОНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 

203525024; 

 

Предлагана цена ПЦ 

 

 

148 269.95 лева /без ДДС/ 

 

 

Минимална предложена цена х 50 точки  

Цена, предложена от участника  

 

 

 

148 269.95 х 50 точки = 50 точки 

148 269.95  

 

 

Срок за изпълнение СИ 

 

 

30 календарни дни 

 

Минималният предложен срок за изпълнение х 50 

точки 

Срока за изпълнение, предложен от участника  

 

 

 

      28      х 50 точки = 0.93 x 50=46.67 точки 

      30   

 

Комплексна оценка (KO) =  

Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 

– „Срок за изпълнение” (СИ).  

 

 

 

КО = 46.67 + 50 = 96.67 точки  

 

Комплексна оценка 96,67 точки 

 

 

След като взе предвид гореизложеното, комисията извърши класиране на офертите:  

 

 На първо място: Оферта № 2 с вх. № РСЛ19-ТД26-624/14.03.2019 г. – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177323597, с 98,10 т. /деветдесет и осем цяло и десет стотни/ точки. 
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На второ място: Оферта № 4 с вх. № РСЛ19-ТД26-632/14.03.2019 г. – „МУУД 

КОНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК 203525024, с 96.67  т. /деветдесет и шест цяло и шестдесет и седем 

стотни/ точки. 

 

 На трето място: Оферта № 1 с вх. № РСЛ19-ТД26-594/13.03.2019 г. „КУБАР СТРОЙ” ЕООД, с 

ЕИК 203362298, със 75.36 т. /седемдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни/ точки. 

 

 Комисията приключи своята работа в 12.00 часа 27.06.2019г. 

 

 Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра и е представен на 

Възложителя за утвърждаване на 27.06.2019 г.  

 

 

Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ19-РД09-96/15.03.2019 г. на Кмета на 

район „Слатина”, както следва: 

 

 

Председател: 

 

1. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „КС,ИИБЕ” в р-н „Слатина” - заличен на осн. чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

членове: 

 

2. Наталия Батьова – главен експерт в отдел „ФСД” в р-н „Слатина” - заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 

2016/679 

 

3. инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина” - заличен на осн. чл. 5 

от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

4. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в р-н „Слатина” - заличен на осн. чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

5. Виолета Спасова – старши юрисконсулт в отдел „ПНО” в р-н „Слатина” - заличен на осн. чл. 5 от   

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

 

 


