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

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

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1  

 

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

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета 

на СО-район „Слатина” 

 

 

Днес, 29.11.2016 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

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

И ЧЛЕНОВЕ:  2. арх. Елена Петрова Ахчиева – главен архитект в район „Слатина”; 

 3. инж. Росица  Христова Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

4. Галинка Генова Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” при район „Слатина”; 

5. Венета Минчева Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно 

обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова – главен експерт в отдел 

„Образование, култура, социални дейност и спорт” при район „Слатина”; 

7. Венцислав Димитров Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно  обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

8. инж. Диана Любомирова Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

при район „Слатина”; 

9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел „Устройство на 

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

10. Виолета Христова Спасова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова – външен експерт съгласно 

чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с 

предмета на поръчката;  

 

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

предложения за участие в открита процедура с предмет:  

 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

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

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

18/02.02.2015г. по обособени позиции: 

1. Обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27. 

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

адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 
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3. Обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54. 

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

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218. 

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33. 

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

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

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

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. 

„Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

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

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

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 

А (по обособена позиция 2). 

9. Обособена позиция № 9 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

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

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

10.  Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

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

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

Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4) 

11. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

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

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 

(по обособена позиция 5). 

12. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

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

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А 

(по обособена позиция 6). 

13. Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 

на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, ул. Мъдрен, бл. 27 (по 

обособена позиция 1). 

14. Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена 

позиция 2). 

15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по обособена позиция 3). 

16. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 

(по обособена позиция 4). 

17. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена 

позиция 5). 

18. Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 

на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А (по обособена 

позиция 6)”,  

 

     открита с Решение № РСЛ16–ВК08-1287 /5/ 30.09.2016г. и Обявление № РСЛ16–ВК08-
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1287 /6/ 30.09.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на 

поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2016-0001, изменена с 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РСЛ16–

ВК08-1287 /15/ 17.10.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“. 

На заседанието на комисията не присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията бе необходимо. Със Заповед № РСЛ16-РД15-

731/29.11.2016г. на Кмета на СО - район „Слатина” е разрешено ползване на един ден платен 

годишен отпуск на инж. Росица Христова Тодорова – главен инженер в район „Слатина”. На 

нейно място в състава на комисията се включва резервният член инж. Минка Георгиева Иванова 

– главен експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина” като лице с професионална 

квалификация на отсъстващия редовен член. Към дата 29.11.2016г. другият резервен член на 

комисията с необходимата професионална квалификация - инж. Ива Борисова Иванова  - главен 

експерт в отдел „КС,ИИБЕ” в район „Слатина” ползва платен годишен отпуск, разрешен със 

Заповед № РСЛ16-РД15-707/09.11.2016г. на Кмета на СО - район „Слатина” за периода от 

23.11.2016г. до 29.11.2016г. включително. 

 

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

следните лица, представители на участниците в процедурата: 

 

1. Ленчо Йотов Витков – упълномощен представител на ДЗЗД „Елит-Арх”, с писмено 

пълномощно от представляващия ДЗЗД от 29.11.2016г.; 

2. Евгени Стефанов Генчев - упълномощен представител на Обединение „Слатина- ГВ”, със 

споразумение за създаване на обединение „Слатина-ГВ”, заверено с рег. № 

11381/21.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 074 Валентина Механджийска и рег. № 

10780/22.11.2016г. на нотариус рег. № 362 Мариета Николова; 

3. Станислав Йорданов Стефанов - упълномощен представител на „Сити Билд              

Студио” ООД, с писмено пълномощно от управителя на дружеството от 29.11.2016г.; 

4. Николай Руменов Нейков - упълномощен представител на „Аля-Строй” ЕООД  – като 

участник в ДЗЗД „Консулт Строй”, с нотариално заверено пълномощно рег. № 

12332/29.09.2016г. по описа на нотариус рег. № 140 Мила Енева; 

5. Теодора Димитрова Киризева - упълномощен представител на „Планекс Билд” ООД,  с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 36160/10.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 

274 Румен Димитров; 

6. Антония Димитрова Иванова - упълномощен представител на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, 

с писмено пълномощно от управителя на дружеството от 29.11.2016г.; 

7. Таня Стефанова Колева – управител на „Стини” ООД, ЕИК 175165682, като участник в 

ДЗЗД „Рестини”;  

8. Михаила Огнянова Христова – упълномощен представител на „Главболгарстрой” АД, с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 6456/14.10.2016г. по описа на нотариус рег. № 

515 Богдана Бъчварова; 

 

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

членовете на комисията и присъстващите представители на участниците в процедурата със 

съдържанието на Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Възложителя - Кмета на Столична 

община - район „Слатина”. В процедурно установения срок – 17.00 часа на 23.11.2016г. в 

деловодството на районната администрация са постъпили 54 оферти. Към момента на изтичане 

на крайния срок за получаване на оферти е констатирано наличието на чакащо лице – 

упълномощен представител на ДЗЗД  „Корел А4-Мотив”, за което е съставен списък на чакащите 

лица на основание чл. 48, ал. 4 от ППЗОП. Офертата е заведена в деловодството под № РСЛ16-

ТД26-2016/23.11.2016г. в 17.06 часа.  

На 29.11.2016г. от деловодството на СО-район „Слатина" са предадени на председателя на 

комисията регистъра на постъпилите оферти и 55 /петдесет и пет/ броя оферти за участие в 

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

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

представения от председателя на комисията присъствен списък.   

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 23.11.2016 г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили следните оферти:   

 

1. Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 

ЕИК 130188559, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. 

„Лъвски рид” № 4, участник  за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

2. Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. -10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 

131192254, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, квартал 

„Витоша”, ул. „Димитър Шишманов” № 11, участник за обособена позиция № 11 от 

обществената поръчка; 

3. Оферта № РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г.-14.06ч., от „ПРОКОНСУЛТ И 

УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-3”, бл. 388, ет. 3, ап. 17, участник за обособена 

позиция № 14 от обществената поръчка; 

4. Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 

121359317, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. 

„Париж” № 3, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; 

5. Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, 

БУЛСТАТ 176778122, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски” № 205, ет. 3, офис А305, участник за обособена позиция № 16 от 

обществената поръчка; 

6. Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 

КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. 

„Васил Левски” № 29, вх. Г, участник за обособена позиция № 12 от обществената 

поръчка; 

7. Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 040463255, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. 

„Вихрен” № 10, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; 

8. Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет. 1, участник 

за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

9. Оферта № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г. - 13.26 ч., от „Елит-КНС“ ЕООД, ЕИК 

121072185, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Жекови” № 2А, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

10. Оферта № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г. - 15.40 ч., от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, 

ЕИК 109514464, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. 

„Гербер” № 5, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

11. Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, 

ЕИК 175387957, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 883, 

вх. Д, ет. 2, ап.113, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; 

12. Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

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

„Страхил Войвода” № 36, участник за обособена позиция № 12 от обществената 

поръчка; 

13. Оферта № РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ 

ООД, ЕИК 121748902, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, 

ул. „Любен Каравелов” № 20, участник за обособена позиция № 9 от обществената 

поръчка; 

14. Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Добруджа” № 1, офис 7, участник за 
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обособена позиция № 17 от обществената поръчка; 

15. Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 

175455625, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ж.к. 

„Княжево”, ул. „Бял нарцис” № 5, вх. В, ет. 2, участник за обособена позиция № 16 от 

обществената поръчка; 

16. Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. – 11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ -

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Младост”, ж.к. „Младост 3”, бл. 375, вх. А, ет. 10, ап. 54, участник за 

обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

17. Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. – 12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 

205, ет. 3, ап. стая А305, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

18. Оферта № РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г. – 14.28 ч., от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, 

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

„Опълченска”, бл. 37, вх. Д, ет. 8, ап. 128, участник за обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; 

19. Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 ч., от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 

126615172, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ж.к. „Болярово,” ул. 

„Хасковска” № 38, вх. А, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

20. Оферта № РСЛ16-ТД26-1966/22.11.2016г. – 10.44 ч., от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 

130286681, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. 

„Алеко Константинов” № 44, ет. 5, ап. 13, участник за обособена позиция № 11 от 

обществената поръчка; 

21. Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. – 09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 

833175762, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх 

Евтимий № 190”, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

22. Оферта № РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г. – 10.28 ч., от СДРУЖЕНИЕ „НЕО 

ДИЗАЙН“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин”, ул. „Добри 

Немиров”, бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12, участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

23. Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 302, вх. В, ап. 45, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

24. Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. – 12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Студентски”, ул. „Христо 

Вакарелски” № 1 , ет. 3, ап. 18, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка;  

25. Оферта № РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. – 12.37 ч., от „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Дианабат”, ул. 

„Лъчезар Станчев” № 5, офис - сграда А, ет. 19, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

26. Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. – 12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин”, бл. 436, ет. 6, ап. 39, 

участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

27. Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 13.23 ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 

175254451, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ж. к. 

„Гоце Делчев”, ул. „Метличина поляна” № 15, участник за обособена позиция № 2 от 

обществената поръчка; 

28. Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, 

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

бул. „инж. Иван Иванов” № 63, участник за обособена позиция № 6 от обществената 

поръчка; 

29. Оферта № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г. – 13.50 ч., от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, 

ЕИК 131264522, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, 
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ж.к. „Борово”, ул. „Невестина скала” № 18, вх. В, участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

30. Оферта № РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016г. – 13.55 ч., от ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 

177062300, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Църноок” № 7, ет. 5, ап. 

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

31. Оферта № РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г. – 14.00 ч., от „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” 

ООД, ЕИК 121242342, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” 

№ 37, ет. 5, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

32. Оферта № РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г. – 14.17 ч., от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Изгрев”, ул. „Лъчезар 

Станчев” № 7, бл. 5Б, ет 3, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка; 

33. Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Васил 

Левски” № 13А, ет. 1, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; 

34. Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. – 14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 

201883701, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Красно село”, бл. 9, 

вх. 2, ет. 2, ап. 28, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

35. Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. „Васил 

Левски” № 13А, ап. 7, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; 

36. Оферта № РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г. – 14.38 ч., от „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 

121214364, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, ж. к. 

„Обеля”, бл. 220, вх. Б, ет. 8, ап. 49, участник за обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; 

37. Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-

ГВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади - 

Изток”, ул. „Боянски водопад” № 106, участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

38. Оферта № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. – 15.01 ч., от „СИТИ БИЛД СТУДИО” 

ООД, ЕИК 201041482, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, 

ж.к. „Дружба 2”, бл. 283, вх. Б, ет. 7, ап. 2, участник за обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; 

39. Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Банско шосе” № 13, участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

40. Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. – 15.17ч., от „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Възраждане”, ул. „Лавеле” № 8, ет. 4, ап. 6, участник за обособена 

позиция № 4 от обществената поръчка; 

41. Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, 

ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. 

„Дамяница” № 3-5, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

42. Оферта № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. – 15.34 ч., от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, 

ЕИК 200121819, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Г. С. 

Раковски” № 9, ет. 1, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

43. Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. 

„България” № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

44. Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” 

АД, ЕИК 131220853, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, 

бул. „Цар Борис 3-ти” № 281, участник за обособена позиция № 9 от обществената 

поръчка; 
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45. Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, 

ЕИК 130479237, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. 

„Любен Каравелов № 56, партер, ап. 2, участник за обособена позиция № 1 от 

обществената поръчка; 

46. Оферта № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г. – 16.02 ч., от „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 

122001277, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат” № 3, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

47. Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 131112176, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, бул. 

„Васил Левски” № 14, партер, участник за обособена позиция № 2 от обществената 

поръчка; 

48. Оферта № РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. – 16.17 ч., от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, ЕИК 101526851, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

„Витоша”, ж.к. „Витоша”, ул. „Професор Александър Балабанов” № 2А, ап. 3-1, 

участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

49. Оферта № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. – 16.30 ч., от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, 

ЕИК 121288539, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Гео Милев”, ул. „Кочани” № 3, ет. 1, ап. 1, участник за обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; 

50. Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. – 16.34 ч., от „ТЕХНИКО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 203805808, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж. к. „Младост -1”, бл. 41, 

вх. Б, ет. 13, ап. 42, участник за обособена позиция № 17 от обществената поръчка; 

51. Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. – 16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” 

ООД, ЕИК 203911957, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно 

село”, ж. к. „Лагера”, ул. „Боговец”, бл. 38, вх. В, ап. 10, участник за обособена позиция 

№ 18 от обществената поръчка; 

52. Оферта № РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г. – 16.38 ч., от „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж. к. 

„Младост - 4”, бл. 403, вх. 4, ет. 8, ап. 46, участник за обособена позиция № 12 от 

обществената поръчка; 

53. Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 

177019765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алеко Константинов” 

№ 44, ет. 5, ап. 13, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

54. Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. – 16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 126720807, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. „България - над 

реката” № 3, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

55. Оферта № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. – 17.06 ч., от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, 

БУЛСТАТ 177020760, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Жолио 

Кюри” № 20, офис 720, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

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

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

13 от ППЗОП. 
 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 1 Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 

ЕИК 130188559, участник  за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

Антония Димитрова Иванова - упълномощен представител на „ЕН АР Консулт” положи 

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

„Предлагани ценови параметри”. 

 

I. 2 Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. -10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 

131192254, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

ценови параметри" на участника. Госпожа Таня Стефанова Колева – управител на 

„Стини” ООД, ЕИК 175165682, като участник в ДЗЗД „Рестини” положи подпис на всяка 

страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

I. 3 Оферта № РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г. - 14.06 ч., от „ПРОКОНСУЛТ И 

УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324, участник за обособена позиция № 14 от 

обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

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

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

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

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

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

„Предлагани ценови параметри” бяха подписани от четирима членове от състава на 

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

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 4 Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 

121359317, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

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

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

другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 5 Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, 

БУЛСТАТ 176778122, участник за обособена позиция № 16 от обществената поръчка. 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 6 Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 

КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940, участник за обособена позиция № 12 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

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

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

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

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

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

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

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

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 7 Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 040463255, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
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представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 8 Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, участник за 

обособена позиция № 8 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

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

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

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

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 9 Оферта № РСЛ16-ТД26-1895/09.11.2016г. - 13.26 ч., от „Елит-КНС“ ЕООД, ЕИК 

121072185, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 10 Оферта № РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г. - 15.40 ч., от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, 

ЕИК 109514464, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 11 Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ 
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ЕООД, ЕИК 175387957, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 12 Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

103950959, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 13 Оферта № РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ 

ООД, ЕИК 121748902, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 14 Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387, участник за обособена 

позиция № 17 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

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

документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, 
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комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

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

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

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

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

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 15 Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, 

ЕИК 175455625, участник за обособена позиция № 16 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 16 Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. – 11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ -

ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206, участник за обособена позиция № 7 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

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

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

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

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

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

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

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

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 17 Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. – 12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 

130375847, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
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присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 18 Оферта № РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г. – 14.28 ч., от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, 

ЕИК 130576215, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 19 Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. – 10.35 ч., от „АДВАНС -2002“ ЕООД, 

ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 20 Оферта № РСЛ16-ТД26-1966/22.11.2016г. – 10.44 ч., от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 

130286681, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

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

2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и констатира, че пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ е отворен - не е запечатан надлежно.  В 

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

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

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

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

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат 

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

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 
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I. 21 Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. – 09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 

833175762, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 22 Оферта № РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г. – 10.28 ч., от СДРУЖЕНИЕ „НЕО 

ДИЗАЙН“, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 23 Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. – 10.59 ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 

831260776, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 24 Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. – 12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 
участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 25 Оферта № РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. – 12.37 ч., от „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 

121732517, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 26 Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. – 12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, 
участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 27 Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 13.23 ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 

175254451, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на 

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

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

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

протоколира действията си по отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

Председателят на комисията предложи в 17.05 часа откритото заседание да бъде закрито и да 

продължи на следващия ден – 30.11.2016г. от 10.00 часа, с продължаване на отваряне на 

офертите на останалите участници. Присъстващите представители на участниците бяха 

надлежно уведомени в края на заседанието за датата и часа за продължаване публичната част от 

работата на комисията.  

 

На 30.11.2016 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО - район „Слатина” в състав: 

 

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

И ЧЛЕНОВЕ:  2. арх. Елена Петрова Ахчиева – главен архитект в район „Слатина” 

 3. инж. Росица Христова Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

4. Галинка Генова Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” при район „Слатина”; 

5. Венета Минчева Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно 

обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова – главен експерт в отдел 

„Образование, култура, социални дейност и спорт” при район „Слатина”; 

7. Венцислав Димитров Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

8. инж. Диана Любомирова  Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

при район „Слатина”; 

9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт  в отдел „Устройство на 

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

10. Виолета Христова Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” при район „Слатина” – правоспособен юрист; 

11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова – външен експерт съгласно 

чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с професионална компетентност  в съответствие с 

предмета на поръчката;  

 

се събра да продължи откритото заседание от 29.11.2016г., да извърши подбор на 

участниците, да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в открита 

процедура с предмет:  

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

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

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

18/02.02.2015г.”, открита с Решение № РСЛ16–ВК08-1287 /5/ 30.09.2016г. и Обявление № 

РСЛ16–ВК08-1287/6/30.09.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален 

номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2016-0001, изменена 

с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РСЛ16–

ВК08-1287 /15/ 17.10.2016г. на Кмета на Столична община-район „Слатина“. 

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.  

 

Комисията продължи работата си по отваряне на останалите оферти в 10.00 часа. На 



 

17 

 

отварянето на офертите присъстваха следните лица, представители на участниците в 

процедурата: 

 

1. Евгени Стефанов Генчев - упълномощен представител на Обединение „Слатина- ГВ”, 

със споразумение за създаване на обединение „Слатина- ГВ”, заверено с рег. № 

11381/21.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 074 Валентина Механджийска и рег. 

№ 10780/22.11.2016г. на нотариус рег. № 362 Мариета Николова; 

2. Михаила Огнянова Христова – упълномощен представител на „Главболгарстрой” 

АД, с нотариално заверено пълномощно рег. № 6456/14.10.2016г. по описа на 

нотариус рег. № 515 Богдана Бъчварова; 

 

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

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

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

представения от председателя на комисията присъствен списък. 

 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

I. 28 Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. – 13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, 

ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 29 Оферта № РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г. – 13.50 ч., от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, 

ЕИК 131264522, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 30 Оферта № РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016г. – 13.55 ч., от ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 

177062300, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП 
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и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 31 Оферта № РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г. – 14.00 ч., от „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” 

ООД, ЕИК 121242342, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 32 Оферта № РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г. – 14.17 ч., от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 33 Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. – 14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, 
ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
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предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 34 Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. – 14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 

201883701, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на 

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

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

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

протоколира действията си по отстраняване на нарушената му цялост. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 35 Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. – 14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 36 Оферта № РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г. – 14.38 ч., от „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 

121214364, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
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присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 37 Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. – 14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-

ГВ”, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 38 Оферта № РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. – 15.01 ч., от „СИТИ БИЛД СТУДИО” 

ООД, ЕИК 201041482, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 39 Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, участник 

за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

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

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

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

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 40 Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. – 15.17ч., от „НИКОЛОВ 
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КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 4 от 

обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 

изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

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

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

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

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

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

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

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

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 41 Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. – 15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, 

ЕИК 831652485, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 42 Оферта № РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. – 15.34 ч., от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, 

ЕИК 200121819, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 43 Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. – 15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 44 Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” 

АД, ЕИК 131220853, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 45 Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. – 15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, 

ЕИК 130479237, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 46 Оферта № РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г. – 16.02 ч., от „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 

122001277, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 
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в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 47 Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. – 16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 131112176, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

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

еднаквия размер на пликовете, беше нарушена целостта на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри” на участника. В откритото публично заседание, Комисията извърши 

залепяне на плика и протоколира действията си по отстраняване на нарушената му цялост. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 48 Оферта № РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. – 16.17 ч., от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, ЕИК 101526851, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 49 Оферта № РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. – 16.30 ч., от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, 

ЕИК 121288539, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
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Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 50 Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. – 16.34 ч., от „ТЕХНИКО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 203805808, участник 

за обособена позиция № 17 от обществената поръчка; Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 

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

административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

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

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

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

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

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 51 Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. – 16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” 

ООД, ЕИК 203911957, участник за обособена позиция № 18 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 52 Оферта № РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г. – 16.38 ч., от „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 

175192423, участник за обособена позиция № 12 от обществената поръчка. Комисията 

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

и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

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

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

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

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

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

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

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 

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

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

пожелаха да упражнят правото си. 

 

I. 53 Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – 16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, 

БУЛСТАТ 177019765, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 
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от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 54 Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. – 16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 126720807, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

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

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

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

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

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

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

I. 55 Оферта № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. – 17.06 ч., от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, 

БУЛСТАТ 177020760, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;  

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. В 

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

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри” и установи, че  липсва плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, а ценовото предложение на участника е 

поставено в папката, заедно с документите за подбор на участника. В изпълнение на чл. 

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

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” 

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

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 

представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

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

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

 

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 

на участници в процедурата напуснаха залата. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

 След отваряне на всички оферти, комисията констатира, че за обособени позиции със 

следните номера:  
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Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, 

ул. Мъдрен, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

Обособена позиция № 15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

 

няма подадена нито една оферта за участие. По тези обособени позиции от обществената 

поръчка, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата  на 

основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТИТЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши 

проверка за съответствието на представените документи с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и за пълнотата на представените 

документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на 

което подробно посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, както следва: 

 

III.1. Оферта № 1 от „БСК Инженеринг“ АД, за участие по обособена позиция № 8 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 1 - РСЛ16-ТД26-1866 от 

04.11.2016г. - „БСК Инженеринг” АД, ЕИК 

130188559 

Обособена позиция № 8   

1.Опис на съдържанието  Участникът е представил опис на документи 

от 20.10.2016г. – оригинал, 1 стр. 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 
 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 20.10.2016г. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 20.10.2016г. в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 20.10.2016г. в 

оригинал; 
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6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец №4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 20.10.2016г. в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец №5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 20.10.2016г. в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 20.10.2016г. в 

оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

 

Участникът е представил декларация от 

Васил Иванов Вутов-изпълнителен директор 

по Образец 7А на Възложителя от 

20.10.2016г. в  в оригинал; 

 

Участникът е представил декларация от Таня 

Станчева Каменова – член на СД по Образец 

7А на Възложителя от 20.10.2016г. в  в 

оригинал; 

Участникът е представил декларация от 

Александър Николов Витков – член на СД по 

Образец7А на Възложителя от 20.10.2016г. в  

в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

  

1.Информация за процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

 

2.Информация за икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

- Раздел А „Информация за икономическия 

оператор”  

 

- Раздел Б „Информация за представителите на 

икономическия оператор” 

 

- Раздел В „Информация относно използването 

на капацитета на други субекти” 

 

- Раздел Г „Информация за подизпълнители, 

чиито капацитет икономическия оператор няма 

да използва”  

 

3. Основания за изключване – част ІІІ от 

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството с дата 20.10.2016г.   

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 

 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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ЕЕДОП 

 

- Раздел А -  „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  

 

- Раздел Б – „Основания, свързани с плащането 

на данъци или социалноосигурителни вноски 

 

-Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

 

4.Технически и професионални способности – 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

- Раздел А „Годност” 

 

 

 

- Раздел В „Технически и професионални 

способности”  

 

т.1б) През референтния период икономическия 

оператор е извършил следните основни 

доставки или предоставил следните основни 

услуги от посочения вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на 

Удостоверение № РК-0272/08.09.2014г., 

издадено от ДНСК. 

 

 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 3 услуги за 

упражняване на строителен надзор, 

изпълнени през последните 3 години с 

посочване на стойностите, датите и 

получателите,  

 
Описание Суми Дати Получател

и 

Комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответстви

ето и 

упражняван

е на 

строителен 

надзор при 

„Преустрой

ство на 

магазин П. 

2а в 5 бр. 

амбулатори

и за 

ИПСМП – 

неврологич

на, 

терапевтичн

а, 

кардиологич

на, 

нефрологич

на, 

ехографичн

а” в УПИ VІ 

– 1250, кв. 

4, София, р-

н Искър, 

ж.к. Дружба 

ІІ, бул. 

Копенхаген 

1000лв 10.12.2014 „ГРИЙН 

ПАРК” 

ЕООД, гр. 

София 
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№ 23А 

Комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответстви

ето и 

упражняван

е на 

строителен 

надзор при 

„Преустрой

ство и 

промяна 

предназначе

ние на 

магазин в 

амбулатори

и за 

ИПСМП – 

УНГ, очна, 

гинекологич

на, 

фиброскопи

я и ехограф” 

със ЗП 136 

кв.м., 

находящи са 

на партера и 

жилищна 

кгрдаа в 

УПИ І – 

456, 458 „за 

компл. 

Жилищна 

сграда и 

тп”, кв. 3, 

местност 

Младост ІV, 

по плана на 

гр. София, 

адм. адрес 

ж.к. 

Младост 3, 

бл. 325, вх. 

2 

 1000 лв. 30.10.2015 Димитър 

Николов 

Димитров, 

гр. София 

Строителен 

надзор в 

строителств

ото и 

съставяне на 

технически 

паспорт 

„Жилищна 

сграда на 2 

ет. и 5 ет. 

Софис, 

помещение 

за 

трафопост, 

паркинг и 

П.Г.” с адм. 

адрес: гр. 

София, СО 

Слатина, ул. 

Бл. 

11 000 

лв. 

23.03.2015 ЕКСПЕРТ 

СТРОЙ 

ЕООД, гр. 

София 
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Димитрова 

№ 32, УПИ 

ІХ – 41, кв. 

204а, 

местност 

Подуяне 

Приложени са доказателства за извършените 

услуги. 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от:  

а) доставчика на услуга или самия изпълнител и 

или 

б) неговия ръководен състав 

Неприложимо 

Участникът е посочил като допълнителна 

информация подробно имена, длъжности и 

образователна квалификация на 7 технически 

лица – експерти. 

5. Заключителни положения Част VІ от ЕЕДОП Участникът не е попълнил исканата 

информация 

12. Документи 1.Референция от 08.10.2015г., издадена от 

„Грийнпарк” ЕООД  – заверено копие, 1 стр.; 

2.Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация № 1256/05.12.2014г., издадено 

от Дирекция „Общински строителен 

контрол” – заверено копие, 1 стр.; 

3.Референция от 08.12.2015г., издадена от 

Димитър Николов Димитров–заверено копие, 

1 стр.; 

4.Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация № 1016/11.11.2015г., издадено 

от Дирекция „Общински строителен 

контрол” – заверено копие, 1 стр.; 

5.Референция от 07.03.2016г., издадена от 

„Експерт-строй” ООД – заверено копие, 1 

стр. 

6.Разрешение за ползване № СТ-05-

398/23.03.2015г., издадено от Дирекция за 

национален строителен контрол-заверено 

копие, 2 стр.; 

 

             III.1.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 

III.1.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранени липса на информация на посочена в точка III.1.1.1 от настоящия 

протокол. 

 

III.2. Оферта № 2 от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, за участие по обособена позиция № 11 
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Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 2 - РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. - 

„ИКАР КОНСУЛТ” АД, ЕИК 131192254 

Обособена позиция № 11  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

01.11.2016г. – оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 

7 на Възложителя от 01.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил:  

1. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

Пламен Василев Владимиров, изпълнителен 

директор от 01.11.2016г. в оригинал; 

2. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

Чавдар Иванов Кръстев, член на СД от 

01.11.2016г. в оригинал; 

3. Декларация по Образец 7А на Възложителя от 

Николай Асенов Николов, член на СД от 

01.11.2016г. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството с дата 01.11.2016г. 
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информация:  

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на 

Удостоверение № РК-0649/01.09.2016г., издадено 

от ДНСК и Списък на екипа от правоспособните 

физически лица към 01.09.2016г., изд. от ДНСК; - 

заверено копие -1 стр. 

Участникът е представил допълнително: 

Заповед № РД – 27 – 107/01.09.2016г. на ДНСК – 

заверено копие – 1 стр. 

 - Раздел Б „Икономическо и Участникът е попълнил годишни обороти за 
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финансово състояние”  2013г., 2014г., и 2015г. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на 

Удостоверение № РК-0649/01.09.2016г., издадено 

от ДНСК. 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 2 услуги за 

упражняване на строителен надзор, изпълнени 

през последните 3 години с посочване на 

стойностите, датите и получателите, приложени 

са следните доказателства: 

 
Предмет на 

изпълнената 

услуга 

Стойност/цена 

без ДДС и 

обем на 

изпълената 

услуга 

Дата на 

приключване 

изпълнението 

на услугата 

Лице за 

което е 

изпълнена 

услугата 

Строителен 

надзор на обект: 

извършване на 

СМР и 

ремонтно- 

възстановителни 

работи в 

библиотека, 

КИЦ и ресурсен 

център на 134 

СОУ Д. 

Дебелянов, ул. 

Пиротска 78 

4 300.00 без 

ДДС 100 % от 

обема 

10.12.2013г. 134 СОУ 

Д. 

Дебелянов 

Извършване на 

строителен 

надзор на обект 

„Цех за шоково 

замразяване на 

плодове и 

зеленчуци” „Цех 

за белене на 

слънчоглед”, 

Трафопост, 

кабели, СрН и 

НН и външен 

водопровод 

24 000.00 лв. 

без ДДС – 100 

% 

18.12.2013г. Сезгин 

Дауд 

 

1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 

1218/10.12.2013г., издадено от Дирекция „Общински 

строителен контрол” – заверено копие; 

2. Референция с изх. № 1201 от 07.01.2014г., издадена от 

134 СОУ „Димчо Дебелянов” - заверено копие; 

3. Разрешение за ползване № СТ-05-2309 от 18.12.2013г. 

издадено от ДНСК – зеверено копие; 

4. Референция с изх. № 004 от 07.01.2014г., издадена от ЗП 

Сезгин Шевкет Дауд – заверено копие; 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация – посочени 

са 11 технически лица – експерти, с посочена 

професионална и образователна квалификация; 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от:  

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител и или 

б) неговия ръководен състав 

Неприложимо 

Участникът е посочил като допълнителна 

информация подробно имена, длъжности и 

образователна квалификация на 11 технически 

лица – експерти. 
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 5. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация  

12. Документи Участникът е посочил като допълнителна 

информация: 

1.Списък на екипа от правоспособни физически 

лица към 01.09.2016г. от различните 

специалности, назначени на трудов или 

граждански договор в „Икар Консулт” АД – 

заверено копие 

 

III.2.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

раздел А „Годност” от част ІV: Критерии за подбор, без да посочи части ІІ, част ІІІ, част 

ІV, раздел Б, В и Г. 

 

III.2.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.2.1.1 от 

настоящия протокол. 

 

III. 3. Оферта № 3 от „Проконсулт и Управление“ЕООД за участие по обособена 

позиция № 14 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 3 - РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г. - 

„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД, 

ЕИК 201387324 

Обособена позиция № 14 

1. Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

07.11.2016г. – оригинал, 1 стр.; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 
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№ 2;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружество „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” 

ЕООД с дата 07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, Участникът е попълнил надлежно исканата 
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свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” Търговски регистър на Агенцията по вписванията  

 

https://public.brra.bg 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 т. 1б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 9 броя услуги, с 

посочване на стойностите, датите и получателите.  

 
Описание Суми Дати Получатели 

Упражняване 

на 

инвеститорски 

контрол по 

време на 

изграждане на 

строеж,  

„Реконструкция 

и модернизация 

на рибарско 

пристанище гр. 

Поморие”  

27 350.00 

без ДДС 

10.03.2015г 

– 

31.12.2015г. 

Община 

Поморие  

 

Приложени са  доказателства за 7 броя услуги: 

 

1.Удостоверение изх. № 30-2861-1 от 04.02.2016г., 

издадено от Община Поморие – заверено копие; 

2.Удостоверение изх. № 2600-735 без посочена 

дата, издадено от Община Самоков – заверено 

копие; 

3.Удостоверение изх. № П02-18 от 24.09.2015г., 

издадено от Община Кнежа–заверено копие; 

4. Договор от 10.12.2013г. за извършване на 

актуализация на прединвестиционно проуване за 

изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново, сключен 

между Община Велико Търново и „Проконсулт и 
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управление” ЕООД, ведно с  Приемо-

предавателен протокол от 21.12.2013г. към него; 

част от допълнено и ревизирано издание 

„Прединвестиционно Проучване за управление на 

отпадъците в регион Велико Търново”;  справка 

за разходите, направени по Проект „Регионална 

система за управление на отпадъците” към 

31.12.2013г.– заверени копия; 

5.Удостоверение изх. № АБ-19-61/31.08.2015г., 

издадено от Община Ботевград – заверено копие; 

6. Референция изх. № 5300-120 от 18.03.2013г., 

издадена от Община Ботевград – заверено копие; 

7. Референция без изходящ номер и дата,  

издадена от Община Самоков – заверено копие; 

 6) Следната образователна и 

професионална квалифиация се 

притежава от 

а) доставчика на услугата или 

самия изпълнител,  

б) неговия ръководен състав 

Ключов експерт „Ръководител екип” - Петър 

Петков Петров  

 

Образование висше магистър, 

Квалификация „Строителен инженер”  

Специалност „Промишлено и гражданско 

строителство”, Диплома серия ОЯ № 009127 от 

1978 г. – Висш инженерно-строителен институт – 

София, понастоящем УАСГ 

 

Професионален опит: 

„Проконсулт и управление” ЕООД – София  

01.2011г. и продължава 

 

Деклариран е професионален опит в 

изпълнението на 27 броя обекти, като за нито 

един от обектите не са описани дейностите, които 

са включени в неговото изпълнение и комисията 

не може да извърши преценка за наличието на 

сходен обект.  

 

Ключов експерт № 1 - Йордан Иванов 

Мадамлиев  

Образование висше магистър, 

Квалификация „Строителен инженер”  

Специалност „Промишлено и гражданско 

строителство”, Диплома серия № 02237 от 1993 г. 

– ВВИСУ „Любен Каравелов” – София 

 

Професионален опит: 

„Проконсулт и управление” ЕООД – София  

2013г. и продължава 

 

Деклариран е професионален опит в 

изпълнението на 17 броя обекти, като за нито 

един от обектите не са описани дейностите, които 

са включени в неговото изпълнение и комисията 

не може да извърши преценка за наличието на 

сходен обект.  
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Ключов експерт № 2 - Ася Иванова Маркова  

Образование висше магистър, 

Квалификация „Строителен инженер”  

Специалност „ВиК”, Диплома серия № ОЯ 010276 

от 1978 г. – ВИСИ – София 

Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност към КИИП № 01253 

 

Деклариран е професионален опит в 

изпълнението на 22 броя обекти, като за нито 

един от обектите не са описани дейностите, които 

са включени в неговото изпълнение и комисията 

не може да извърши преценка за наличието на 

сходен обект.  

5. Заключителни положения Част VІ от 

ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Третото лице Ася Иванова Маркова, е 

представило ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството с 

дата 07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Неприложимо 

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Неприложимо  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди” 
Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  
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бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност”  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 т. 1б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Неприложимо 

 6) Следната образователна и 

професионална квалифиация се 

притежава от 

а) доставчика на услугата или 

самия изпълнител,  

б) неговия ръководен състав 

Ася Иванова Маркова  

Образование висше магистър, 

Квалификация „Строителен инженер”  

Специалност „ВиК”, Диплома серия № ОЯ 010276 

от 1978 г. – ВИСИ – София 

Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност към КИИП № 01253 

Деклариран е професионален опит в 

изпълнението на 22 броя обекти, като за нито 

един от обектите не са описани дейностите, които 

са включени в неговото изпълнение и комисията 

не може да извърши преценка за наличието на 

сходен обект.  

5. Заключителни положения Част VІ от 

ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

13.  Документи 1. Сертификат рег. № 373-1596-К/31.03.2016г. 

ISO 9001:2008 - дата на валидност15.09.2018г. -  

заверено копие 

2. Третото лице е представило Декларация за 

ангажираност на експерт по чл. 65, ал. 3 от ЗОП-

собствен образец от 07.11.2016г. в оригинал; 

 

III.3.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът и третото лице, чиито капацитет ще се използва, не са декларирали в точка 

6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП – ите си информация за опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 

сходен обект за ръководителя на екипа Петър Петков Петров, експерта Йордан 

Иванов Мадамлиев и за третото лице, чиито капацитет ще се използва - експерта Ася 

Иванова Маркова, съгласно точка 10.15, втора подточка от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. Деклариран е професионален опит в 
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изпълнението на множество обекти, като за нито един от обектите не са описани 

подробно дейностите, които са включени в неговото изпълнение и комисията не може да 

извърши преценка за наличието на сходен обект.  

2. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на 

„Ръководител екип” - Петър Петков Петров и експерт - Йордан Иванов Мадамлиев, за 

които не е декларирал, че притежават пълна проектантска правоспособност, в 

съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” – от 

документацията на Възложителя.  

 

III.3.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.Участникът и третото лице, чиито капацитет ще се използва, да представят ЕЕДОП-и с 

декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” на Част 

ІV „Критерии за подбор” информация за опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 сходен 

обект за  ръководителя на екипа Петър Петков Петров, експерта Йордан Иванов 

Мадамлиев и за третото лице, чиито капацитет ще се използва - експерта Ася Иванова 

Маркова  съгласно точка 10.15, втора подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност за 

„Ръководителя екип” - Петър Петков Петров и експерта - Йордан Иванов Мадамлиев, в 

съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” – от 

документацията на Възложителя.  

 

III. 4. Оферта № 4 от „СОФИНВЕСТ” ЕООД за участие по обособена позиция № 12 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 4 - РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317 

Обособена позиция № 12   

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи от 04.11.2016г. 

– оригинал, 1 стр. 
2. Документ за 

упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение Участникът е представил предложение за изпълнение на 
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на поръчката изготвено по 

Образец №1А; 

поръчката по образец на Възложителя от 04.11.2016г. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект 

на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 04.11.2016г. в оригинал; 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 03.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при 

изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, 

свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 04.11.2016г. в оригинал; 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 04.11.2016г. в оригинал; 

8. Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на 

чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец 

№ 7;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 04.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните 

действителни собственици - 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец7А на 

Възложителя от 04.11.2016г. в 3 броя в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството с дата 04.11.2016г.  

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация – 

посочил е номера на Удостоверение № РК-0219/12.06.2014г., 

издадено от ДНСК – заверено копие, 1 стр., и Списък на екипа 

от правоспособните физически лица към 24.08.2016г., на ДНСК 
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– заверено копие, 6 стр.; Участникът е представил 

допълнително: Заповед № РД – 27 – 155/12.06.2014г. на ДНСК 

– заверено копие, 2 стр. 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  

Неприложимо 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 т. 1б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги 

от посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно информация за 11 обекта, за 

които е изготвил обследване на технически характеристики на 

сгради, и съставяне на технически паспорт и обследване на 

енергийна ефективност, с посочване на стойностите, датите и 

получателите,  

 
Описание Суми   

Изготвяне на 

обследване на 

технически 

характеристики 

на сгради и 

съставяне на 

технически 

паспорт и 

технически 

паспорт и 

обследване за 

енергийна 

ефективност 

   

Район 

„Слатина”, ж.к. 

„Христо 

Смирненски” 

бл. 27 

64938.12лв/18324.54 лв РД-09-56-

53/28.07.2015; 

РД-09-56-

54/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Младост”, бл. 

380 

92109.60лв/30628.56лв РД-09-56-

50/28.07.2015 

РД-09-56-

49/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Кремиковци”, 

бл. 21, 

42112.50лв/14658.75лв РД-09-56-

62/28.07.2015 

РД-09-56-

61/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Изгрев”, бл.1 

102910.82лв/28927.30лв РД-09-56-

62/28.07.2015 

РД-09-56-

61/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Слатина”, бл. 

27А 

104272.80лв/29307.60лв РД-09-56-

55/28.07.2015 

РД-09-56-

56/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Младост”, бл. 

303 

127104.84лв/35862.78лв РД-09-56-

52/28.07.2015 

РД-09-56-

51/28.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Студентски”, 

бл. 21 

52103.76лв/14740.92лв РД-09-56-

70/29.07.2015 

РД-09-56-

69/29.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Триадица”, 

бл. 87 

49763.26лв/14087.40лв РД-09-56-

65/29.07.2015 

РД-09-56-

63/29.07.2015 

НАГ - СО 
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Район 

„Витоша”, бл. 

41 

100512.12лв/28257.54лв РД-09-56-

68/29.07.2015 

РД-09-56-

67/29.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Надежда”, бл. 

221 

45074.40лв/15678.96лв РД-09-56-

66/29.07.2015 

РД-09-56-

64/29.07.2015 

НАГ - СО 

Район 

„Възраждане”, 

бл. 13 

56917.80лв/16085.10лв РД-09-56-

48/28.07.2015 

РД-09-56-

47/28.07.2015 

НАГ - СО 

Изграждане на 

ОДЗ 180 

„Зайченцето 

бяло” – 

строителен 

надзор 

19 500лв без ДДС 03.07.2013-

02.12.2014 

СО – район 

„Панчарево” 

Девет етажна 

сграда – 

социални 

жилища за 

настаняване на 

уязвими и 

социално слаби 

групи от 

населението – 

бл. 959 

строителен 

надзор 

20 708.33 лв без ДДС 01.10.2015г-

29.08.2016 

Район 

„Люлин” 

 

Приложени са следните доказателства: 

1. Референция с изх. № САГ16 – ДР00 - 477/03.05.2016г., 

издадена от СО – НАГ - заверено копие, 3 стр.; 

2. Референция с изх. № РЛН16-ТД26-1336 от 29.08.2016г., 

издадена от СО - р-н „Люлин” - заверено копие, 2 стр.; 

3. Референция с изх. № 7000 – 1389/02.12.2014г., издадена от 

СО - р-н „Панчарево” - заверено копие, 1 стр. 

 5. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът е не попълнил надлежно исканата информация  

12.  Документи  

  1. Карта за идентификация № 1362403/19.06.2006г. на  

БУЛСТАТ на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, 

издадено от АВ – заверено копие; 

  2. Удостоверение за регистрация по ДДС от 19.01.2007г. на  на 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317 издадено от НАП -

заверено копие; 

  3. Удостоверение с изх. № 20160908140055/08.09.2016г. по 

партидата на „СОФИНВЕСТ” ЕООД в част вписани 

обстоятелства – за липса на ликвидация и несъстоятелност 

издадено от АВ – заверено копие; 

  4. Удостоверение за актуално състояние с изх. № 

20160908135926/08.09.2016г. по партидата на „СОФИНВЕСТ” 

ЕООД издадено от АВ – заверено копие; 

  5. Застрахователна полица № 16 570 1301 0000 525 866 от 

07.10.2016г. на ЗАД „Армеец” – заверено копие  

  6. Застрахователна полица № 16 570 1317 С 011457 от 

07.10.2016г. на ЗАД „Армеец” – заверено копие; 
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  7. Добавък № 5 към Застрахователна полица № 0000 525 859 от 

17.05.2016г. на ЗАД „Армеец” – заверено копие; 

  1. Системи за управление на здравето и безопасността при 

работа  ISO 18001:2007, № OHSMS/14529/BG/2, първоночално 

одобрение 21.11.2014г. – заверено копие; 

2. Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001:2008, № QMS/15563/BG/R/2, 

първоначално одобрение 28.01.2012г., зеверено копие; 

11. Система за управление по отношение на околната среда ISO 

14001:2004, № EMS/15564/BG/R/2, първоначално одобрение 

28.01.2012г. 

 

III.4.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът е представил в офертата си Декларация за срок на валидност на офертата - 

Образец № 3 на Възложителя, чиито текст не съответства на текста от образеца на 

Възложителя, а именно «Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца 

включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, 

посочен в Раздел 13. Съдържание на офертите и изисквания от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие. 

2.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за  

част ІІІ Г и част ІV 1, без да посочи части ІІ, част ІІІ, раздел А до В, част ІV, като не е 

посочил процедурата за възлагане на обществената поръчка, кратко описание, препратка 

към публикацията в Официален вестник на ЕС, референтен номер 

 

III.4.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.Участникът да представи Декларация за срок на валидност на офертата по Образец № 

3 на Възложителя, чиито текст да съответства на текста от образеца на Възложителя, а 

именно «Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от 

датата определена за краен срок за получаване на оферти», посочен в Раздел 13. 

Съдържание на офертите и изисквания от  Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

2.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.4.1.2 

от настоящия протокол. 

 

 

III. 5. Оферта № 5 от ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ”, за участие по обособена позиция № 16 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

http://www.consejo.bg/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_28_35
http://www.consejo.bg/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_28_35
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 5 - РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. – 

ДЗЗД „ЕТА КОНСУЛТ”, ЕИК по БУЛСТАТ 

176778122 

Обособена позиция № 16 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

09.11.2016г. – оригинал, 1 стр. 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 3 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец7А 

на Възложителя от 09.11.2016г.  в оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството с дата 09.11.2016г.   

 1.Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за Участникът е попълнил некоректно исканата 
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икономическия оператор”  

 

информация 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 -Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност” Неприложимо  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация – 

посочени са 2 броя услуги, с посочване на стойностите, 

датите и получателите. Приложени са  доказателства за 1 

брой услуги: 

 

Описание Суми Дати Получатели 

Упражняване на 

инвеститорски 

контрол 

(включително 

контрол на 

количеството, 

качеството, и 

съответствието 

на 

изпълняваните 

Обект 

1 – 

717.74 

лв. с 

ДДС 

 

Обект 

2 – 

217.52 

лв. с 

14.08.2015г. 

– 

23.11.2015г. 

Столична 

община 
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СМР и 

враганите 

материали, 

контрол на 

количествата, 

качеството на 

изпълняваните 

услуги, 

свързани с 

околната среда) 

на обект 1: СМР  

 

СМРР: ремонт 

на помещение 

на 3 ет. в 

сградата на СО  

на ул. Оборище 

№ 4 

Ремонтни 

дейности в 

сутеренни 

помещения в 

сградата на СО, 

находяща се на 

ул. „Оборище” 

№ 44 

Ремонтни 

дейности в на 

покрив на 

сградата на 

„Общинска 

полиция” на ул. 

Г. Бенковски № 

12; 

Ремонтни 

дейности в стая 

114 в сградата 

на СО на ул. 

„Московска” № 

33 

Обект 2: Ремонт 

на фасадата на 

сградата на СО, 

ул. Г. Бенковски 

№ 12 

ДДС 

 

Като доказателство е представено: 

Удостоверение изх. № СОА16-ТД26-10377 от 

29.08.2016г., издадено от СО, Директора на 

дирекция „УАСФ” - заверено копие, 2 стр. 
 

 т. 3) Технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество 

Неприложимо 

 

 т. 6) Образователна и 

професионална квалификация на  

 

 а/ на доставчика на услугата или 

самия изпълнител  

 

Експерт № 1 – инж. Богомил Великов Хорозов. 
Притежаващ Диплома Серия В 81, № 009029 от 

1982г. – ВМЕИ ”В. И. Ленин” гр. София за 

специалност промишлена топлотехника. 

Притежаващ квалификация – Машинен инженер 

Професионален опит – сходни обекти: 



 

49 

 

 

Обект 1: Строително монтажни и ремонтни работи 

на: 

 „Ремонт на помещения на трети етаж в 

сградата на СО на ул. „Оборище” № 44” 

 „Ремонт дейности в сутеренни помещения 

на сградата на СО, находяща се на ул. „11 

август” № 4” 

 „Ремонтни дейности на покрив на сградата 

на „Общинска полиция” на ул. „Г. 

Бенковски” № 12” 

 „Ремонтни дейности в стая 114 в сградата на 

СО на ул. „Московска” № 33” 

 

Обект 2: „Ремонт на фасадата на сградата на СО, 

ул. „Георги Бенковски” № 12” 

 

Експерт № 2 – инж. Кирил Димитров Киров. 
Притежаващ Диплома: серия А84  № 004407 от 

1985г. –  Строителен инженер по водоснабдяване и 

канализация „Мрежи и съоръжения” 

Професионален опит – сходни обекти: 

Обект 1: Строително монтажни и ремонсти работи 

на: 

 „Ремонт на помещения на трети етаж в 

сградата на СО на ул. „Оборище” № 44” 

 „Ремонт дейности в сутеренни помещения 

на сградата на СО, находяща се на ул. „11 

август” № 4” 

 „Ремонтни дейности на покрив на сградата 

на „Общинска полиция” на ул. „Г. 

Бенковски” № 12” 

 „Ремонтни дейности в стая 114 в сградата на 

СО на ул. „Московска” № 33” 

Обект 2: „Ремонт на фасадата на сградата на СО, 

ул. „Георги Бенковски” № 12 

 б/ Неговия ръководен състав Ръководител на екипа – инж. Владимир Иванов 

Костов, прит. Диплома серия МЯ № 008317 от 

1980г. – ВИАС гр. София за специалност ПГС и 

Диплома рег. № 31 от 16.07.2012г. от УАСГ гр. 

София за специалност земна основа, фондиране и 

подземно строителство 

Професионален опит – сходни обекти: 

Обект 1: Строително монтажни и ремонти работи 

на: 

 „Ремонт на помещения на трети етаж в 

сградата на СО на ул. „Оборище” № 44” 

 „Ремонтни дейности в сутеренни помещения 

на сградата на СО, находяща се на ул. „11 

август” № 4” 

 „Ремонтни дейности на покрив на сградата 

на „Общинска полиция” на ул. „Г. 

Бенковски” № 12” 
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 „Ремонтни дейности в стая 114 в сградата на 

СО на ул. „Московска” № 33” 

Обект 2: „Ремонт на фасадата на сградата на СО, 

ул. „Георги Бенковски” № 12” 

Не са декларирани номера на удостоверения за 

пълна проектантска правоспособност за 

ръководителя на екипа и двамата експерти. 

 

 Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КИИП:  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосочените експерти са вписани 

в Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. под № 02132 за 

Богомил Великов Хорозов; № 00513 за Кирил 

Димитров Киров; № 00197 за Владимир Иванов 

Костов 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил коректно исканата 

информация, като е декларирал съгласие друг 

район да получи достъп до документите – Район 

Младост и за целите на процедура в която 

възложител е район Кмета на Район Младост  

 Документи  

 

III.5.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът не е представил в офертата си учредителен акт, споразумение и/ или друг 

приложим документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството по 

ЗЗД /обединението/, както и информация относно правата и задълженията на участниците 

в дружеството по ЗЗД /обединението/, дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

дружеството по ЗЗД /обединението/ и уговаряне на солидарна отговорност между 

участниците в дружеството по ЗЗД  /обединението/.  

2. Участникът е представил ЕЕДОП, в който не са посочени в раздел А „Информация за 

икономическия оператор” от част II „Информация за икономическия оператор”, членовете 

на обединението, както и ролята на икономическия оператор в групата; неточно е 

посочено, че дружеството е регистрирано в търговския регистър. В част VI 

„Заключителни положения” от ЕЕДОП е декларирано съгласие друг район да получи 

достъп до документите – Район Младост и за целите на процедура, в която възложител е 

Кмета на Район Младост. 

3. В офертата липсват ЕЕДОП-и за всеки от участниците в обединението, което  в случая 

не е юридическо лице, както и декларации по образци на Възложителя за участниците в 

обединението  № 7 и № 7А. 

4. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.15 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

инвеститорския контрол, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.16 и 

във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

 

III.5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

1. Участникът да представи учредителен акт, споразумение и/ или друг приложим 

документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството по ЗЗД 

съгласно изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП. 

2.Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част раздел А „Информация за 

икономическия оператор” от част II „Информация за икономическия оператор” и част VI 

„Заключителни положения” в съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

3.ЕЕДОП и декларации по Образец № 7 и № 7А за всеки от 

участниците в обединението. 

4.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, участникът 

следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

III. 6. Оферта № 6 от Обединение ,,ДВЖ Контрол”, за участие по обособена позиция 

№ 12 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 6 - РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. – 

Обединение ,,ДВЖ Контрол” ДЗЗД /,,Ди Ви Консулт 

БГ” ООД и ,,Жок контрол” ООД , ЕИК 176740940 

Обособена позиция № 12/ ж.к. ,,Христо Смирненски”, 

бл. 32А  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документите с дата  
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08.11.2016г. – оригинал, 1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 3. Предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Образец №1Б;3. 3.Предложение за изпълнение на поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по Образец №1А на Възложителя от 

07.11.2016г. в оригинал, 3 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2; 

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя – 3 бр./ за сдружението и за всеки от 

участниците в оригинал; от 07.11.2016г. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя в 3 екземпляра / за сдружението  и за всеки 

от участниците от 07.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя в 3 екземпляра /за сдружението и за всеки 

от участниците от 07.11.2016г. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя в 3 екземпляра/ за сдружението и за всеки 

от участниците от 07.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя в 3 екземпляра/ за сдружението и за всеки 

от участниците  от 07.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 7А на 

Възложителя в 3 екземпляра/ за сдружението и за всеки 

участник/  от 07.11.2016г. в 3 броя в оригинал с подпис и 

печат 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от участника в обединението „Ди Ви Консулт 

БГ” ООД с дата 07.11.2016г. 

1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация – 

участникът е посочил данни за достъп по електронен път 

в сайтовете на Агенцията по вписванията и  ДНСК до 

исканата информация  

www.brra.bg 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

 

Представено е Удостоверение № РК-0078/06.01.2014г., 

издадено на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ от ДНСК – 

заверено копие 1 стр. и Списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 25.04.2014г., на 

ДНСК – заверено копие, 2 стр. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или предоставил следните 

основни услуги от посочения 

 

http://www.brra.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/


 

54 

 

вид: 

 6) Следната образователна и 

професионална квалифиация 

се притежава от 

а) доставчика на услугата или 

самия изпълнител,  

б) неговия ръководен състав 

 Неприложимо  

Участникът е декларирал информация за 

служители/експерти 

 

а) Списъка към удостоверението по чл. 167 от ЗУТ 

 
Служител/експерт 

(трите имена) 

Образование 

(степен, 

специалност, 

година на 

дипломиране, № на 

диплома, учебно 

заведение) 

Професионална 

квалификация 

(направление, 

година на 

придобиване, № на 

издадения 

документ, издадет, 

професионален 

опит) 

Петър Борисов 

Станчев -

Ръководител екип  

Висше, магистър, 

специалност ПГС, 

диплома № 14635 

от 1997 г. изд. от 

ВИАС гр. София; 

 

Строителен 

инженер по 

промишлено и 

гражданско 

строителство, 

диплома № 14635 от 

1997 г. изд. от 

ВИАС гр. София; 

Удостоверение за 

ППП от КИИП № 

13126 

-От 2013г. до 

момента „ДИ ВИ 

КОНСУЛТ БГ” 

ООД, участвал като 

член на екип, при 

изпълнение на 

договорите на „ДИ 

ВИ КОНСУЛТ БГ” 

ООД, за извършване 

на строителен 

надзор, оценка за 

съответствие, 

издаване на техн. 

паспорти на 

обектите. 

-Ръководител екип 

за изготвяне на 

комплексен доклад 

за съответствие и 

осъществяване на 

независим 

строителен надзор 

при реализацията и 

изпълнението на 

инженеринг, във 

връзка с 

реализацията на 

НПЕЕМЖС на 

територията на общ. 

Смядово за обект 

„Жилищен блок на 

територията на 

община Смядово, 

нах. на ул. Ришки 

проход № 14, вх.1, 

вх. 2, вх. 3 и вх. 4” 
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5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът  не е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

12.  Документи Удостоверение № РК-0078/06.01.2014г., издадено на 

основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ от ДНСК – заверено 

копие 1 стр. и Списък на екипа от правоспособните 

физически лица към 25.04.2014г., на ДНСК – заверено 

копие, 2 стр. 

13.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от участника в обединението „ЖОК 

КОНТРОЛ” ООД, ЕИК 130050095, с дата 07.11.2016г.- 2 

бр. 

1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”   

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 
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за подбор” от ЕЕДОП 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: 

Описание Суми Дати Получатели 

Упражняване на 

надзор в 

стротелството и 

изготвяне на 

технически 

паспорт за 

изграждането на 

строеж – нова 

сграда: „Къща за 

гости № 1, 2, 3, 4 

и 5” с 

обслужваща 

сграда и басейн” 

– гр. Павел баня, 

обл. Стара 

Загора, идн. 

55021.68.167 

7000.0 – 

100% 

11.2013г. – РП № 

СТ-

052037/20.11.2013г. 

„Бенида 

вилидж” 

ЕООД 

Упражняване на 

надзор в 

строителството 

и изготвяне на 

технически 

паспорт за 

изграждането на 

строеж – нова 

сграда: 

„Жилищна 

сграда с офиси 

като – К.К. 

17,80м и открит 

паркинг и 

външно ел. 

захранване с 

кабели НН 1 kW 

на жилищна 

сграда и монтаж 

на нов 

трансфопматор 

630  kVA в 

трафопост Крум 

Попов № 73” гр. 

София, район 

Лозенец – СО, 

УПИ ХХIII – 

233кв. 103, в. 

Лозенец – 2 ч.  

14500.00 

– 100% 

01.2014г.  

РП № СТ – 05-25-

13.01.2014г. 

„Интертайм 

Континентал” 

АД 

Упражняване на 

надзор в 

строителството 

и изготвяне на 

технически 

паспорт за 

изграждане на 

строеж - нова 

сграда: 

„Жилищна 

сграда с гаражи 

9300.00 

лв. – 100 

%  

04.2014г.  

РП № СТ-05-

551/10.04.2014г. 

„БМ 

Пропътри” 

ЕООД 
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и подземен 

паркинг и 

външно ел. 

захранване с 

кабели 1  kV” и 

монтаж на нов 

КРШ – 6”  гр. 

София, р-н 

Витоша – СО, 

обл. София, 

УПИ ХVIII – 

1431, кв. 27, идн. 

68134.1932.1874 

м. 

Манастрирски 

ливади – запад, 

ул. Мур № 34 и 

ул. Родопски 

извор 

Доказателства за 

услугите  

https: 

//www.dnsk.mrrb. 

government.bg 

   

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да ползва 

при извършване на 

строителството: 

  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалифиация 

се притежава от 

а) доставчика на услугата или 

самия изпълнител,  

б) неговия ръководен състав 

Неприложимо  

Участникът е декларирал информация за 

експерти/специалисти 

 

а) списъка към удостоверението по чл. 167 от ЗУТ 

 

Бурян Петров Димитров, образование - Висше, 

магистър, специалност, строителен инженер ТМС, 

Диплом серия МА № 008046, 1974г. ВИСИ – гр. София, 

регистрационен № 6192 КИИП 

Професионална квалификация:  

Координатор по безопасност и здраве в строителството, 

18 и 19.01.2007г. Рег. № 6192 – КИИП, сертификат № 

5/22.01.2014г. за „Координатор по безопасност и здраве 

„ЖОК Контрол” ООД от 2012 – до момента – строителен 

надзор, член на екипа, включен в списъка към Лиценза за 

строителен надзор, Участвал като член на екип, при 

изпълнение на договорите на „ЖОК Контрол” ООД за 

извършване на строителен надзор, оценка за 

съотватствие, издаване та техн. паспорти на обекти. 

Участвал като член на екип при изпълнение на стр. 

Надзор в изпълнение на Национална програма за 

евергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради: 

Член на екип при упражняване на строителен надзор на 

обект „Жилищен блок на територията на гр. Каспичан, 

находящ се на ул. „Мадарски конник” № 117 

Член на екип за изготвяне на комплексен доклад за 

съответствие на независим строителен надзор при 

реализацията и изпълнението на инженеринг въ връзка с 
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реализацията на НПЕЕМЖС на територията на общ. 

Смядово, за обект „Жилищен блок на територията на гр. 

Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” № 14, вх. 1, 

вх. 2, вх. 3 и вх. 4 

 

Венцислав Стефанов Иванов, образование – висше, 

магистър, специалност”Водоснабдяване , канализация и 

пречиствателни станции” 1970г. Диплома серия Г № 1696 

от 18.07.1970г. ВИСИ – гр. София, Удостоверение ППП 

№ 8009,  

Професионална квалификация:  

„ЖОК Контрол” ООД от 2012г. до момента, строителен 

надзор, член на екипа, включен в спиксъка към лиценза 

за строителен надзор, Участвал като член на екип, при 

изпълнение на договорите на „ЖОК Контрол” ООД за 

извършване на строителен надзор, оценка за 

сйответствие, издаване на технически паспорти на 

обекти. Участвал като член на екип при изпълнение на 

стр. надзор в изпълнение на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. Член на екип за изготвяне на комплексен доклад 

за съответствие и осъществяване на независим 

строителен надзор при реализацията и изпълнението на 

Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на 

територията на общ. Смядово за обект „Жилищен блок на 

територията на гр. Смядово, нах. се на ул. Ришки проход  

№ 14, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4” 

 

Здравка Славчева Ненчева, магистър „Топлинна и 

масообменна техника” Диплома серия А94, № 000 571- 

ВМЕИ – гр. София,  

Професионален опит: 

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради – Одитор, № ЕС 574/30.04.2010г. Технически 

университет гр. София, Удостоверение КИИП № 01242 

„ЖОК Контрол” ООД от 2012г. – до момента – троителен 

надзор, член на екипа, включен в списъка, към Лиценза за 

строителен надзор; Участвала като член на екип, при 

изпълнение на договорите на „ЖОК Контрол” ООД за 

извършване на строителен надзор, оценка за 

съответствие, издаване на техн. паспорти на обекти. 

Участвала като член на екип при изпълнение на 

НПЕЕМЖС: Член на екип при упражняване на 

строителен надзор на обект „Жилищен блок на 

територията на гр. Каспичан, нах. се на ул. „Мадарски 

конник” № 117; Член на екип за изготвяне на комплексен 

доклад за съответствие и осъществяване на независим 

строителен надзор при реализацията и изпълнението на 

инженеринг във връзка с реализацията  на НПЕЕМЖС на 

територията на общ. Смядово, за обект „Жилищен блок 

на територията на гр. Смядово, находящ се на гр. 

Смядово, нах. се на ул. „Ришки проход” № 14, вх. 1, вх. 2, 

вх. 3 и вх. 4 

5. Заключителни положения Част VІ Участникът  не е попълнил надлежно исканата 
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от ЕЕДОП информация  

 

14. Документи 1. Споразумение за съвместна дейност от 31.03.2014г. 

между „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” 

ООД за създаване на обединение „ДВЖ - Контрол” ДЗЗД 

–заверен препис – 3 стр. 

2. Анекс към споразумение за съвместна дейност от 

31.03.2014г. подписан на 01.11.2016г. между „ДИ ВИ 

КОНСУЛТ БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” ООД – заверен 

препис – 3 стр. 

3. Удостоверение № РК - 0078/06.01.2014г. на осн. чл. 

166, ал. 2 от ЗУТ, оценяване на съответствието на 

инвестиционните поректи и/или упражняване на 

строителен надзор, валидно до 06.01.2019г. изд. от ДНСК 

гр. София  на „Ди Ви Консулт БГ” ООД – заверено копие 

– 1 стр.; 

4. Списък на екипа от правоспособни физически лица 

към 25.04.2014г. от различните специалности, назначени 

по трудов или граждански договор в „Ди Ви Консулт БГ” 

ООД заверено от Началника на ДНСК – заверено копие,  

2 стр. 

5. Удостоверение № РК-0296/29.09.2014г. на осн. чл. 166, 

ал. 2 от ЗУТ, оценяване на съответствието на 

инвестиционните поректи и/или упражняване на 

строителен надзор, валидно до 06.01.2019г. изд. от ДНСК 

гр. София  на „ЖОК - Контрол” ООД заверено копие, 1 

стр. 

4. Списък на екипа от правоспособни физически лица 

към 03.12.2015г. от различните специалности, назначени 

по трудов или граждански договор в „ЖОК - Контрол” 

ООД, заверено от Началника на ДНСК – заверено копие, 

2 стр.; 

5. Застрахователен сертификат № 1 към типов договор за 

застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането и строителството” № 3407160700R00090 

изд. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, валидно 

до 23.02.2017г. изд. на „Ди Ви Консулт БГ” ООД за 

застрахован обект – II-ра катогерия строителни обекти, с 

лимит на отговорност 100 000лв, агрегат 200 000 лв. – 

заверено копие – 1 стр. 

6. Застрахователна полица № 212216213000217 от 

18.05.2016г. по задължителна застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството”, изд. от „ДЗИ – Общо 

застаховане” ЕАД, валидно до 19.05.2017г., за 

упражняване на строителен надзор на обекти от първа 

категория и всяка по – ниска категория, с лимит 150 000 

лв и 300 000 лв. – заверено копие, - 2  стр. 

7. Сертификат за система за управление на качеството 

ISO 9001:2008, по отношение на следните дейности: 

Строителен надзор и инвестиционно проектиране. 

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, № 

006-00117Q, валидно до 05.03.2017г. изд. от QMS 

Certification Services изд. на „Ди Ви Консулт БГ” ООД – 
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заверено копие, 1 стр.; 

8. Разрешение за ползване № СТ-05-25/13.01.2014г. за 

обект „Жилищна сграда с офиси с кота корниз 17.80 m 

открит паркинг”, находящ се в УПИ ХХIII-233,  кв. 103,  

по плана на местн. „Лозенец 2 – ра част”, гр. София, с 

административен адрес ул. „Свети Наум” № 3; 

9. Разрешение за ползване № СТ-05-2037/20.10.2013г. за 

обект „Къща за гости №№ 1, 2, 3, 4 и 5 с обслужваща 

сграда и басейн”, находящ се в ПИ с идентификатор 

55021.68.167, в землището на гр. Павел баня, Общ. Павел 

баня, Обл. Стара Загора, заверено копие, 1 стр.; 

10. Разрешение за ползване № СТ-05-551/10.04.2014г. за 

обект „Жилищна сграда с гаражи и подземен паркинг”, 

находящ се в УПИ ХVIII-1431, кв. 27, по плана на м. 

Манастирски ливади – запад”, гр. София, ПИ с 

идентификатор 68134.1932.1874 м. Манастрирски ливади 

– запад, ул. Мур № 34 и ул. Родопски извор – заверено 

копие, - 2 стр. 

  

III.6.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си ЕЕДОП за участника Обединение ,,ДВЖ 

Контрол” ДЗЗД, според изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2.Участниците в обединението „Ди Ви Консулт БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” ООД не 

са попълнили коректно част VI „Заключителни положения“, като са декларирали в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за части ІІІ и част ІV, без да 

посочат част ІІ. 

 

III.6.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.Попълнен ЕЕДОП от участника Обединение ,,ДВЖ Контрол” ДЗЗД, спазвайки 

изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участниците в обединението „Ди Ви Консулт БГ” ООД и „ЖОК КОНТРОЛ” ООД да 

представят попълнени ЕЕДОП-и в част VI „Заключителни положения“, с отстранена 

липса на информация, посочена в точка III.6.1.2 от настоящия протокол. 

 

III. 7. Оферта № 7 от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие по обособена позиция 

№ 11 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО ОФЕРТА № 7 - РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. – 
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СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 040463255 

Обособена позиция № 11/ ж.к. ,,Христо Смирненски”, 

бл. 33 /  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документите с дата  

08.11.2016г. – оригинал, 1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 08.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя  в оригинал с подпис и печат от 

08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, с подпис и 

печат; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя  от 08.11.2016г. в оригинал, с подпис и 

печат, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, с подпис и 

печат, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя  от 08.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 7А на 

Възложителя от изп. директор Нели Беширова от 

08.11.2016г.  в оригинал, 2 стр. 

 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

от дата 08.11.2016г. на всяка страница с 5 оригинални 

подписа  

1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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„Информация за 

икономическия 

оператор”  

 

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

– участникът е посочил данни за достъп по електронен 

път до ДНСК до исканите документи 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация- 

приложен е списък  

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: 

Брой години – За последните 3 години от датата на 

подаване на офертата 
Описание Суми Дати  Получатели 

1) Строителен надзор на 

проект “Изграждане на 

регионална система за 

управление на отпадъците в 

регион Левски /Никопол/” 

Упражняване на 

строителен надзор по 

смисъла на Закона за 

устройство на територията 

(ЗУТ) при изграждането на 

регионална система за 

управление на отпадъците 

(РСУО) в регион Левски 

/Никопол/. Основната 

площадка на РСУО се 

намира в землището на с. 

Санадиново, Община 

Никопол. Строежът на тази 

площадка е разделен 3 

етапа- А, Б и В. Етап А 

обхваща площадката за 

обработка и управление на 

отпадъците, Етап Б- 

довеждащата ел. 

инфраструктура, а Етап В-

довеждащата ВиК 

инфраструктура. В състава 

на Етап А са включени 

няколко сгради-

административно-битова 

сграда, смесена 

административно-

производствена сграда за 

МБТ, КПП, сграда на 

ПСОВ, сграда за 

работилницата и мивката за 

камиони и др. Целият 

строеж, вкл. всички сгради 

и съоръжения в състава му, 

са категоризирани като 

първа категория съгласно 

ЗУТ и Наредба 

№1/30.07.2003г. за 

номенклатурата на 

видовете строежи. „РИСК 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

състави и предаде 

Технически паспорт на 

всички етапи от строежа 

съгласно изискванията на 

Наредба №5/28.12.2006г. за 

техническите паспорти на 

строежите. Етап Б е 

въведен в експлоатация с 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ (РП) № СТ-05-

897 от 23.06.2015г., 

издадено от Дирекцията за 

национален строителен 

контрол (ДНСК). Етапи А и 

633 

800,00 

BGN 

 

Водещ 

участник 

в 

Обединен

ие „РИСК 

- БТЕ” 

(РИ-АД, 

БТ 

Инженер

инг 

ЕООД) 

633 800.0

0 лв. БТ 

Инженер

инг 

ЕООД – 

260 000.0

0 лв. 

09.2013-

04.2016 

Община 

Никопол, 

Ул. 

Александър 

Стамболий

ски № 5, 

5940, 

Никопол, 

тел. 

065412190, 

e-mail: 

obshtinanil

@abv.bg 

Факс: 

06541 2764  

mailto:obshtinanil@abv.bg
mailto:obshtinanil@abv.bg
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В на строежа са въведени в 

експлоатация с РП №СТ-

05-663 от 28.04.2016г., 

издадено от ДНСК. В 

рамките на договора са 

изпълнени още два 

строежа: 1) Площадка за 

претоварване на 

отпадъците в камиони за 

дълги разстояния в 

землището на Община 

Павликени-този строеж е 

трета категория и е въведен 

в експлоатация с РП № СТ-

05-664 от 28.04.2016г., 

издадено от ДНСК; 

2) Довеждащ път със ст.б. 

мост над р. Осъм, 

свързващ площадката на 

РСУО със с.Санадиново и 

с.Петокладенци-този 

строеж е въведен в 

експлоатация с РП №СТ-

05-662 от 28.04.2016г., 

издадено от ДНСК. В 

обхвата на Етап А от РСУО 

на пл. Санадиново е 

включено изграждането на 

нова административно-

битова сграда, която 

изпълнява актуалните 

изисквания за ЕЕ. При 

завършването й, за нея е 

издаден Сертификат за 

проектни енергийни 

характеристики на нова 

сграда 

№229СТР007/24.01.2016г., 

от „СТРОЙНАДЗОР“ ООД 

Строителен надзор с три 

обособени позиции: Об.поз. 

1 за обект: Реконструкция и 

благоустройство на 

централна градска част - 

кв.11”, „Морска градина - 

кв.33а” - град Приморско”; 

Об.поз. 2 за обект: 

„Реконструкция на 

водопроводната мрежа, 

изграждане на 

канализационни колектори 

и на ПСОВ в село 

Веселие”;  

Об. поз. 3 за обект: 

„Пристройка, 

преустройство и 

оборудване на читалище 

„Самообразование град 

Приморско” В обхвата на 

договора са изпълнени и 

въведени в експлоатация 

следните строежи:  

1) „Реконструкция и 

изграждане на 

водопроводна мрежа на 

111 563.2

5 лв. 

10.2012-

09.2015 

Община 

Приморско, 

с адрес на 

управление 

– гр. 

Приморско, 

ул. Трети 

март № 56, 

Представля

ване от д-р 

Димитър 

Германов - 

Кмет 
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с."Веселие” - този строеж е 

втора категория и е въведен 

в експлоатация с РП №СТ-

05-1980 от 30.12.2014г., 

издадено от ДНСК; 

2) Улична битово-фекална 

канализация и 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води на 

с.Веселие-този строеж е 

втора категория и е въведен 

в експлоатация с РП №СТ-

05-1587 от 18.09.2015г., 

издадено от ДНСК; 3)

 Реконструкция и 

благоустройство на 

централна градска част - кв. 

11 - този строеж е трета 

категория и е въведен в 

експлоатация с РП №СТ-

05-205 от 16.02.2015г., 

издадено от ДНСК;  
4) Реконструкция и 

благоустройство на 

„Морска градина - кв.33а”- 

град Приморско - този 

строеж е четвърта 

категория и е въведен в 

експлоатация с 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ №39 от 

05.12.2014г., издадено от 

Главния архитект на 

Община Приморско. В 

рамките на договора за 

строителен надзор, за 

всички завършени строежи 

са съставени и 

регистрирани Технически 

паспорти. Обособена 

позиция 3 на този договор 

предвижда реконструкция 

на съществуваща сграда, 

която е събразена със 

съвременните изисквания 

за ЕЕ. 

Строителен надзор за обект 

"Пристройка и 

преустройство на 

съществуваща общинска 

сграда в музей в УПИ VIII, 

кв.6 гр.Приморско". 

Обектът представлява 

преустройство на 

съществуваща сграда в 

музей, като е изградена и 

нова пристройка към 

съществуващата сграда. 

Разделена е на два етапа. За 

Етап 1 - „Преустройство на 

съществуваща сграда в 

Музей”: Съществуващата 

сграда е преустроена. Тя 

представлява масивна 

15 000.00 

лв. 

06.03.201

4г. -  

19.05.201

5г. 

Община 

Приморско, 

с адрес на 

управление 

гр. 

Приморско, 

ул. Трети 

март № 56, 

представл. 

От д.р 

Димитър 

Германов, 

кмет 
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едноетажна обществена 

сграда, с подземен етаж - 

сутерен, първи етаж и 

частично използваем таван. 

Застроена площ 173m2 и 

РЗП 348m2. Застроен обем 

- 1240 m3; Съществуващите 

сградни ВиК инсталации са 

цялостно подменени и са 

доизградени нови клонове. 

Съществуващата 

водопроводна инсталация 

от поцинковани тръби е 

подменена с нови 

полипропиленови тръби, 

като всички видими 

участъци са 

топлоизолирани. Всички 

вертикални 

канализационни клонове са 

подменени с нови от PVC 

тръби 0110. Изградени са и 

нови участъци окачена 

хоризонтална канализация 

разположени в необитаемо 

помещение в сутерен. За 

отопление, вентилация и 

климатизация е 

инсталирана комплексна 

климатична инверторна 

система, която се състои от 

9 бр. вътрешни тела 

(климатизатори на 

директно изпарение) и едно 

общо външно тяло 

(система, тип VRV, VRF); 

Монтиран е асансьор - 

платформа за хора в 

неравностойно положение. 

Размерите на асансьорната 

клетка в план са 137х157см. 

За Етап 2 - „Пристройка 

към Музей”: Пристройката 

представлява масивна 

едноетажна сграда, 

разположена над отворена 

подземна галерия - подход 

към сутерена на 

съществуваща сграда. 

Застроена площ 230 m2 и 

РЗП- 400 m2. Застроен 

обем - 1280 т3; 

Отводняването на 

подземната галерия се 

осъществява посредством 

отводнителни улеи за клас 

на натоварване А15. От 

улеите водата се отвежда 

посредством PVC тръби 0 

160 до РШ 

(разпределителна шахта) в 

близост до сградата. 

Монтирана е потопяема 

помпа с работни 

характеристики Qn=2,5 1/s 
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и Н=3,5 т. Около стените на 

подземната галерия е 

изпълнен дренаж. 

Дренажните тръби са 0 110 

и са разположени на нивото 

на фундаментите на 

сградата на пристройката; 

При изпълнение на ОВК за 

Пристройката е 

инсталирана комплексна 

климатична инверторна 

система, която се състои от 

4 бр. (климатизатори на 

директно изпарение) и едно 

общо външно тяло 

(система, тип VRV, VRF); 

Съставен и предаден е 

Технически паспорт на 

строежа (включващ двата 

му етапа), съгласно 

изискванията на Наредба № 

5 на МРРБ от 8.12.2006 г. за 

техническите паспорти на 

строежите. И за двете 

сгради-съществуващата и 

новата пристройка са 

изпълнени необходимите 

мерки за осигуряване на 

необходимата енергийна 

ефективност съгласно 

актуалните изисквания. 

При завършването на 

строежа, е издаден 

Сертификат за проектни 

енергийни характеристики 

на нова сграда № 

010ЕНС224/11.05.2015г.,от 

„ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ“ 

ЕООД 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

– посочени са 3 услуги за упражняване на строителен 

надзор, изпълнени през 2013,2015г. и 2016г. година с 

посочване на стойностите, датите и получателите. 

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да 

ползва при извършване на 

строителството: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

12.  Документи 1. Удостоверение № РК-0245 от 25.07.2014г. изд. от 

ДНСК- заверено копие – 1 стр.  

2. Списък на екипа от правоспособните физически лица 

към 17.08.2016г., изд. ДНСК; -  заверено копие -1 стр.; 

3. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 26-532 

/18/ от 30.10.2015г. изд. от Община Никопол – заверено 

копие – 3 стр.; 

4. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 26-532 

/24/ от 30.05.2016г. изд. от Община Никопол – заверено 

копие – 3 стр.; 



 

68 

 

5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 26-532 

/25/ от 30.05.2016г. изд. от Община Никопол – заверено 

копие – 3 стр.; 

6. Препоръка с изх. № 68-Р-22 от 25.03.2015г. от 

Община Приморско – заверено копие – 3 стр.; 

7. Препоръка с изх. № 68-Р-28 от 05.05.2015г. от Община 

Приморско – заверено копие – 3 стр.; 

8.  Препоръка с изх. № 68-Р-35 от 03.06.2015г. от Община 

Приморско – заверено копие – 4 стр.; 

9. Препоръка с изх. № 68-Р-56 от 08.10.2015г. от Община 

Приморско – заверено копие – 4 стр.; 

10. Препоръка с изх. № 68-Р-47 от 20.06.2015г. от 

Община Приморско – заверено копие – 2 стр.; 

 

             III.7.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е представил в офертата си декларации обрзец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП в „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, посочени в декларация /Образец 

№ 7/ от офертата. Декларация образец 7А е представена само от изпълнителния 

директор – Нели Стоянова Беширова.  

 

III.7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП – зам. председател и членове на съвета 

на директорите. 

 

ІІІ. 8. Оферта № 8 от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ”, за участие по обособена позиция № 8 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 8 - РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф 

Енерджи” ДЗЗД, ЕИК 176593141 

Обособена позиция № 8  

1. Опис на съдържанието Участникът е представил списък на документи от 

07.11.2016г. – оригинал – 2 стр.  

2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец №1А на 

Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал - 1 
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екземпляр за сдружението, 3 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал - 1 

екземпляр за сдружението, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал - 1 

екземпляр за сдружението, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец 

№ 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като представител на ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи” от 

07.11.2016г.  

2. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Лайф енерджи” ООД 

от 07.11.2016г., 1 стр. 

3. Декларация по Образец 4 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД от 07.11.2016г. – всички в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал - 1 екз. за 

сдружението, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил 

1. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като представител на ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи” от 

07.11.2016г., 1 стр. 

2. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Лайф енерджи” ООД 

от 07.11.2016г., 1 стр. 

3. Декларация по Образец 7 от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД от 07.11.2016г. – всички в 

оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец 7А от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Лайф енерджи” ООД 

от 07.11.2016г., 1 стр. 

2. Декларация по Образец 7А от инж. Кънчо Стойков 

Паскалев, като управител на „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД от 07.11.2016г. – всички в 

оригинал, 1 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващия ДЗЗД 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енерджи” дружеството с дата 07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 



 

70 

 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 
 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на Удостоверение № 

РК-0311/15.10.2014г. на „Мултиплекс инженеринг” 

ЕООД и номер на удостоверение за вписване в 

публичния регистър № 00419/22.06.2015г. за „Лайф  

Енерджи” ООД, издадено от АУЕР 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 т. 1б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 2 услуги за упражняване 

на строителен надзор, изпълнени през последните 3 
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доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

години с посочване на стойностите, датите: 

 
Описание Суми Дати Получатели 

Изпълнение на 

строителен 

надзор за обект 

„Изпълнение на 

СМР за 

внедряване на 

ЕСМ СОУ „Хр. 

Ботев” с. Горна 

Малина, и ОДЗ 

„Вяра, Надежда, 

Любов” с. Горна 

Малина” 

5 100 11.02.2014г. Община 

Горна 

Малина, с. 

Гарна 

Малина, 

Софийска 

област 

 Упражняване на 

строителен 

надзор за 

„Жилищна 

сграда гр. Враца, 

ул. „Цар Асен 

І”” 

4000 26.05.2008- 

13.05.2015г. 

„Сидра - М” 

ЕООД, гр. 

София, ул. 

Ами Буе 33,  

Упражняване на 

строителен 

надзор, 

съставяне на 

технически 

паспорт и 

упражняване на 

инвеститорски 

контрол, и 

изпълнение на 

контрол за 

безопасност и 

здраве, 

строителния 

процес на 

„Преустройство, 

пристрояване и 

надстрояване на 

съществуваща 

сграда за 

нуждите на 

административен 

съд – Добрич, гр. 

Добрич, бул. 

Трети март № 5” 

18 700 12.07.2013 

– 

21.12.2015г. 

Министерство 

на 

правосъдието, 

гр. София, ул. 

Славянска 1 

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да ползва 

при извършване на 

строителството: 

Неприложимо 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от  

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав  

Неприложимо 

б) инж. Тодор Гаврилов Татарлиев – ръководител 

екип – магистър – строителен инженер по ПГС  
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 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава:  

2013г. /3/; 2014г. /1/; 2015г./7/ 

 

Година, брой на ръководните кадри: 

2013г. /1/; 2014г. /1/; 2015г. /1/ 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част 

от поръчката 

Участникът е декларирал, че няма да ползва 

подизпълнител 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

12. Документи  

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от управителя на дружеството, 

участник в обединението „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД, ЕИК 121915340 с дата 

07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП.  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Форма на участие: Отговор: 

 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена 

поръчка заедно с други 

икономически оператори? 

ДА 

 Ако „да” 

а) моля, посочете ролята на 

икономическият оператор в 

групата (ръководител на 

групата, отговорник за 

конкретни задачи ...):  

 

 

 

 

 

б) моля, посочете, другите 

икономически оператори, 

които участват заедно в 

процедурата за възлагане на 

обществена поръчка: 

 

 

 

а) „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ с ЕИК 121915340, със 

седалище и адр. На управление: гр. София, кв. 

„Банишора”, ул. „Люти брод” № 3, ет. 1, 

представлявано от Кънчо Стойков Паскалев, 

управител – водещ съдружник в ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс инженеринг – Лайф Енержи”, изготвяне 

на доклад за оценка на съответствието на 

инвестиционен проект и упражняване на строителен 

надзор 

 

б) ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – 

Лайф Енерджи”, регистрирано в Регистър Булстат 

към АВ с ЕИК 176593141, със седалище и адрес на 

управление: гр. София,  кв. Банишора, ул. Люти брод 

№ 3, ет. 1, представлявано от Кънчо Стойков 

Паскалев, ръководител на групата; 

 

„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, регистрирано в ТР при 
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в) когато е приложимо, 

посочете името на участващата 

група: 

АВ с ЕИК 200756124, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, кв. Банишора, ул. Люти брод 

№ 3, ет. 1, представлявано от Кънчо Стойков 

Паскалев – управител, съдружник в ДЗЗД 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енерджи”, изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционен проект по част 

„Енергийна ефективност” 

 

 

 Обособени позиции Отговор: 

 Когато е приложимо, 

означение на обособената/ите 

позиция/и, за които 

икономическият оператор 

желае да направи оферта: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
  

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на Удостоверение № 

РК-0311/15.10.2014г. на „Мултиплекс инженеринг” 

ЕООД, в регистъра по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено 
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от ДНСК  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 т. 1б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 3 услуги за упражняване 

на строителен надзор, изпълнени през последните 3 

години с посочване на стойностите: 

 
Описание Суми Дати Получатели 

Изпълнение на 

строителен 

надзор за обект 

„Изпълнение на 

СМР за 

внедряване на 

ЕСМ СОУ „Хр. 

Ботев” с. Горна 

Малина, и ОДЗ 

„Вяра, Надежда, 

Любов” с. Горна 

Малина” 

5 100 11.02.2014г Община 

Горна 

Малина, с. 

Гарна 

Малина, 

Софийска 

област 

 Упражняване на 

строителен 

надзор за 

„Жилищна 

сграда гр. Враца, 

ул. „Цар Асен 

І”” 

4000 26.05.2008- 

13.05.2015г. 

„Сидра - М” 

ЕООД, гр. 

София, ул. 

Ами Буе 33,  

Упражняване на 

строителен 

надзор, 

съставяне на 

технически 

паспорт и 

упражняване на 

инвеститорски 

контрол, и 

изпълнение на 

контрол за 

безопасност и 

здраве, 

строителния 

процес на 

„Преустройство, 

пристрояване и 

надстрояване на 

съществуваща 

сграда за 

нуждите на 

административен 

съд – Добрич, гр. 

Добрич, бул. 

Трети март № 5” 

18 700 12.07.2013 

– 

21.12.2015г. 

Министерство 

на 

правосъдието, 

гр. София, ул. 

Славянска 1 

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да ползва 

при извършване на 

строителството: 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

Неприложимо 

б) инж. Тодор Гаврилов Татарлиев – ръководител 
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се притежава от  

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав 

екип – магистър – строителен инженер по ПГС  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава:  

2013г. /3/; 2014г. /1/; 2015г./7/ 

 

Година, брой на ръководните кадри: 

2013г. /1/; 2014г. /1/; 2015г. /1/ 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

14. Документи  

15. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от управителя на дружеството, 

участник в обединението „Лайф Енерджи” ООД 

дружеството с дата 07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за ДЗЗД 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Ако „да” 

а) моля, посочете ролята на 

икономическият оператор в 

групата (ръководител на 

групата, отговорник за 

конкретни задачи):  

б) моля, посочете, другите 

икономически оператори, 

които участват заедно в 

процедурата за възлагане на 

обществена поръчка: 

в) когато е приложимо, 

посочете името на участващата 

група: 

а) „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, регистрирано в ТР 

при АВ с ЕИК 200756124, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, кв. Банишора, ул. Люти брод 

№ 3, ет. 1, представлявано от Кънчо Стойков 

Паскалев – управител, съдружник в ДЗЗД 

„Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енерджи”, изготвяне на доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционен проект по част 

„Енергийна ефективност”  

 

б) ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – 

Лайф Енерджи”, регистрирано в Регистър Булстат 

към АВ с ЕИК 176593141, със седалище и адрес на 

управление: гр. София,  кв. Банишора, ул. Люти брод 

№ 3, ет. 1, представлявано от Кънчо Стойков 

Паскалев, ръководител на групата; „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД, регистрирано в Търговския 

регистър към АВ с ЕИК 121915340, със седалище и 

адр. На управление: гр. София, кв. „Банишора”, ул. 

„Люти брод” № 3, ет. 1, представлявано от Кънчо 

Стойков Паскалев, управител – водещ съдружник в 

ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енержи”, изготвяне на доклад за оценка на 
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съответствието на инвестиционен проект и 

упражняване на строителен надзор 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 

 

4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на Удостоверение  

за вписване в публичния регистър № 

00419/22.06.2015г. за Лайф Енженерджи ООД, 

издадено от АУЕР 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 т. 1б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да ползва 

при извършване на 
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строителството: 
 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава:  

2013г. /3/; 2014г. /3/; 2015г./3/ 

 

Година, брой на ръководните кадри: 

2013г. /1/; 2014г. /1/; 2015г. /1/ 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

16. Документи 1. Референция с изх. № 0400-91-/180/ от 27.03.2014г. 

от Община Горна Малина – заверено копие, 1 стр. 

2. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 15-

00-92 от 06.07.2016г. изд. от Министерство на 

правосъдието – заверено копие, 2 стр.; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 1 от 

22.04.2016г. изд. от „СИДРА -М” ЕООД – заверено 

копие, 1 стр.; 

4. Договор за консорциум (гражданско дружество) 

между„Мултиплекс инженеринг” ЕООД и „ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ” ООД от 04.09.2013г. – оригинал, 5 стр.; 

5. Анекс № 106 към рамков договор за консорциум 

(гражданско дружество) между „Мултиплекс 

инженеринг” ЕООД и „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД  от  

07.11.2016г. – оригинал, 3 стр.; 

 

III.8.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

III.  9. Оферта № 9 от „ЕЛИТ - КНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 9 - РСЛ16-ТД26-

1895/09.11.2016г. - „ЕЛИТ-КНС” 

ЕООД, ЕИК 121072185 

Обособена позиция № 1   

1. Списък на документите Участникът е представил списък на 

документи от 01.11.2016г. – оригинал, 

1 стр.  
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил 

предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя  

от 01.11.2016г. в оригинал – 58 стр.  

1.Линеен график за дейности на 
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инвестиционно проектиране – 1 стр. – 

оригинал; 

2.Линеен график за изпълнение на 

СМР – 1 стр.; 

3.Технология за строителство – 

оригинал 114 стр.; 

4.Декларации за съответствие и 

сертификати за влаганите материали  - 

заверени копия, - 34 броя, 34 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 2 на Възложителя от 

01.11.2016г. в оригинал – 1 стр.; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 3 на Възложителя от 

01.11.2016г. в оригинал  1 стр.; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация 

по Образец 4 на Възложителя от 

01.11.2016г. в оригинал – 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 5 на Възложителя от 

01.11.2016г. в оригинал – 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация 

по Образец 7 на Възложителя от 

01.11.2016г. в оригинал – 1 стр.; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация 

по Образец7А на Възложителя от 

01.11.2016г. в 3 броя в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващите дружеството с дата 

04.11.2016г.  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

Участникът е посочил уеб адрес, 

орган или служба, издаващи 

документа,  

/www. noi.bg/ Национален 

Осигурителен институт 

/www.sofia.bg/ Столична община 
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/www.nap.bg/ Национална агенция по 

приходите 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър 

в държава чланка, в която е установен 

Камара на строителите в България и 

Търговски регистър 

 

Участникът е посочил уеб адрес, 

орган или служба, издаващи 

документа,  

www.register.ksb.bg 

www.brra.bg 

 2)  при поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в определена 

организация, за да може 

икономическият оператор за изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация – посочил е 

номера на Удостоверение № I-TV 

000926 за вписване в ЦПР на 

Строителя 1-ва група за строежи от 3-

та до 5-та категория – заверено копие;  

Участникът е представил 

допълнително: Удостоверение № I-TV 

000926 за вписване в ЦПР на 

Строителя 1-ва група за строежи от 3-

та до 5-та категория – заверено копие; 

 

http://www.register.ksb.bg/
http://www.brra.bg/
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Участникът е посочил уеб адрес, 

орган или служба, издаващи 

документа,  

www.register.ksb.bg – Камара на 

строителите в България 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва  (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

2013 год. – оборот - 688 000 лв 

2014 год. – оборот - 1 795 000 лв 

2015 год. – оборот - 1 652 000 лв 

 

 

 

Среден годишен оборот за посочените 

3 години  -  

1 378 333,33лв 

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 688 000 лв 

2014 год. – оборот  - 1 795 000 лв 

2015 год. – оборот  - 1 652 000 лв 

 

 

 

 

 

Среден годишен озборот за 

посочените 3 години  -  

1 378 333,33лв 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ 
възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Застрахователна полица № 16 400 

1317: 0000533931/ 21.03.2016г. – ЗАД 

„ Армеец” – заверено копие. 

200 000,00лв 

www.armeec.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от 

най-важните строителни работи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил надлежно 

информация за 1 обект, за който е 

изготвил проектиране на средно и 

високо застрояване на жилищни 

сгради и гаражи, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, а 

именно: 

 

Проектиране на средно и високо 

застрояване на жилищни сгради и 

http://www.register.ksb.bg/
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гаражи със секция 1,2,3 в УПИ І, ІІ-

2052 масив 16, местност „Кротиря” по 

план на гр. Поморие 

 

Период м. 09.2013г. – м.11.2013г. 

Сума – 175 119 лв. 

Възложител „Несебър Севанс Стар” 

ООД 

 

Референция с изх. № 68/03.12.2013г., 

издадена от „Несебър Севанс Стар” 

ООД - заверено копие – 1 стр.; 

 

2. Списък на проектирането, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 3 години 

до датата на подаване  офертата – 

оригинал. 

 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е попълнил надлежно 

информация за 2 обекта, за които е 

изпълнил строителство на нови 

жилищни сгради и подземни гаражи, с 

посочване на стойностите, датите и 

получателите, приложени са следните 

доказателства:  

 

1. Строителство на нова жилищна 

сграда М/Г +2/4/6 и подземни гаражи 

УПИ V-641, кв. 9 м. „Суха река – 

Ботевградско шосе - север”, ул. 

Тодорини Кукли 1, гр. София, РЗП 

3 366.92 м2 

Период м. 01.2010г. – м.01.2012г. 

Сума – 1 276 000 лв 

 

Възложител – „Елит - Кнс” ЕООД, 

Верка Иванова Георгиева, Василка 

Кирилова Тодорова, Цветанка 

Иванова Тодорова, Кристиян 

Валентинов Коцев 

СМР – то включва:  

Изкопни работи. Кофражни работи. 

Армировъчни работи. Бетонови 

работи. Тухлена зидария. Монтаж на 

ел. инсталации. Монтаж на ВиК 

инсталация. Монтаж на отоплителна 

инсталация. Поставяне на 

хидроизолация. Поставяне на 

топлоизолация по покриви и стени. 

Шпакловъчни работи. Бояджийски 

работи. Шлайфан бетон. Полагане на 
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настилка от теракот и гранит. 

Абонатна станция. Монтаж на 

дограма. 

 

1.Референция с изх. № 

22/26.04.2012г., издадена от „Елит - 

КНС” ЕООД - заверено копие – 1 стр.; 

2. Строителство на нова жилищна 

сграда М/Г + 4 и поздемни гаражи в 

УПИ VІІ-641, кв. 9, м. „Суха река - 

Ботевградско шосе-север”, гр. София, 

РЗП-501,64 м2 

 

Период м.01.2010г. – м.08.2012г.  

Сума – 208 000 лв. 

Възложител „Елит - КНС” ЕООД 

СМР–то включва: 

 

Изкопни работи. Кофражни работи. 

Армировъчни работи. Бетонови 

работи. Тухлена зидария. Монтаж на 

ел. инсталации. Монтаж на ВиК 

инсталация. Монтаж на отоплителна 

инсталация. Поставяне на 

хидроизолация. Поставяне на 

топлоизолация по покриви и стени. 

Шпакловъчни работи, бояджийски 

работи. Шлайфан бетон. Полагане на 

настилка от теракот и гранит. Монтаж 

на дограма. 

Референция с изх. № 63/23.09.2012г., 

издадена от „Елит-КНС” ЕООД - 

заверено копие – 1 стр.; 

 

3. Списък на строителството, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 5 години 

до датата на подаване  офертата – 

оригинал. 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството:  

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица 

или органи при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

1.Част „Архитектурна” – арх. 

Мариана Дионисиева Цветкова; 

2.Част „Конструкции” – инж. 

Красимир Кирилов Точев; 

3.Част „Електро” – инж. Лидия 

Христенова Манова; 

4.Част „ВиК” – инж. Емилия 

Георгиева Идакиева; 

5.Части „ОВ” и „Енергийна 

ефективност” – инж. Ангел Григоров 

Ангелов; 

6.Част „ПБЗ” – инж. Стоян Руменов 

Дженев; 
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7.Част „Пожарна безопасност” – инж. 

Петър Георгиев Игнатов; 

8.Технически контрол по част 

конструкции – инж. Стефан Лазаров 

Николов; 

9.Част „План за управление на 

строителните отпадъци” – инж. 

Мирослав Веселинов Милушев; 

10. Водещ проектант на екипа - арх. 

Мариана Дионисиева Цветкова 

 

За изпълнение на строителството: 

 

1. Ръководител на екипа - инж. 

Любомир Бекирянов –  

2. Технически ръководител 

строителство - Савко Мосес Паникян   

3. Специалист по електротехника инж. 

Лидия Христенова Манова –  

4. Специалист „ВиК”- инж.Емилия 

Георгиева Идакиева 

5. Специалист по отопление и 

вентилация - инж. Ангел Григоров 

Ангелов  

6. Специалист за контрол по 

качеството - инж. Христо Цанов –  

7. Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд - Савко 

Мосес Паникян 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва: 

Участникът е декларирал е, че 

разполага с 2156 кв.м. фасадно скеле; 

Флексове, ъглошлайфове, 

перфоратори, къртачи, електрожени, 

лепачка за ППР тръби, газови 

лепачки, газови горелки 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

Участникът има внедрена система за 

управление на качеството  ISO 9001-

2008 

 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е декларирал наличието 



 

84 

 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

на екип от проектанти с пълна 

проектанска правоспособност с 

минималното изискуемо от 

Възложителя образование по 

съответните части. Същият е посочил 

номерата и датите на дипломите за 

завършено образование и номерата на 

удостоверенията за вписване  в 

Камарата на архитектите и Камарата 

на инженерите в инвестиционното 

проектиране: 

 

1.Част „Архитектурна” - арх. 

Мариана Дионисиева Цветкова, 

Висше, ВИАС, Архитектура, диплома 

серия А 91 рег. № 27750/25.02.1993 г. 

Удостоверение по КАБ рег. № 02178 

2. Част „Конструкции”- инж. 

Красимир Кирилов Тонев, Висше, 

магистър, УАСГ, Строителство на 

сгради и съоръжения, диплома, № 

011035, Удостоверение по КИИП, 

рег.№ 07688 

3.Част „Електро”- инж. Лидия 

Христенова Манова, Висше - ВМЕИ 

„В.И. Ленин” - София, „Ел. 

снабдяване и ел. обзавеждане”, 

електроинженер, диплома серия В 82 

рег. № 40723 от 13.04.1983г., 

Удостоверение по КИИП рег.№ 06169 

4.Част „ВиК”- инж. Емилия 

Георгиева Идакиева, Висше, ВИАС, 

Водоснабдяване и канализация - 

мрежи и съоръжения, диплома серия 

А 83 рег. № 23551/17.11.1986 г., 

Удостоверение по КИИП рег.№ 06004 

5. Части „ОВ” и „Енергийна 

ефективност” - инж. Ангел 

Григоров Ангелов, Висше магистър, 

ТУ София, Топлотехника, Машинен 

инженер, диплома серия ТУ-СФ-2002, 

Удостоверение по КИИП рег. № 

08991 

6.Част „ПБЗ” - инж. Стоян Руменов 

Дженев, Висше, магистър, УАСГ, 

Строителство на сгради и 

съоръжения, диплома peг. № 

35573/2007, Удостоверение по КИИП 

рег.№ 41002 

7.Част „Пожарна безопасност” - 

инж. Петър Георгиев Игнатов, 
Висше магистър, Академия на МВР, 

Пожарна и аварийна безопасност, 

диплома серия A с peг. № 7738/2005,  



 

85 

 

Удостоверение по КИИП рег.№ 13407 

8.Технически контрол по част 

„Конструкции” - инж. Стефан 

Лазаров Николов, Строителен 

инженер по пром. и гражданско 

строителство, Висш инженерно-

строителен институт, диплома серия 

A с peг. № 15259/1978, Удостоверение 

по КИИП рег. № 00420 

9.Част „План за управление на 

строителните отпадъци” - инж. 

Мирослав Веселинов Милушев, 

Висше магистър, УАСГ, Промишлено 

и гражданско строителство-

Конструкции, диплома peг. № 

32048/2000, Удостоверение по КИИП 

рег. № 06078 

 

За изпълнение на строителството: 

 

1. Инж. Любомир Бекирянов-

Ръководител на екипа, Висше, 

магистър, УАСГ, Хидромелиоративно 

строителство, диплома 

серия X - 02, № 200073 

Професионален опит - 7 г. 

Два въведени в експлоатация обекта. 

2. Савко Мосес Паникян -

Технически ръководител 

строителство, средно специално, Стр. 

техникум „Хр. Ботев” - гр. София -“В. 

Левски” гр. Варна, спец. - 

Промишлено и гражданско 

строителство, Диплома peг. № 

4665/29.06.1973г., Семестриално 

завършен V-ти курс Тюменски ВИСИ 

- 1991 г., спец, - ПГС –Удост. № 56-

4/14.10.2015г.-ежегодно обучение, 

„Координатор по безопасност и 

здраве в строителството” от СТМ 

„Екс Мед Консулт” ЕООД. 

Професионален опит-15 г. 

3. инж. Лидия Христенова 

Манова, Висше - ВМЕИ „В.И. 

Ленин”-София, „Ел. снабдяване и ел. 

обзавеждане”, електроинженер, 

диплома серия В 82 рег.№ 

40723/13.04.1983г. Удостоверение по 

КИИП рег. № 06169. Професионален 

опит - 14г. 

4. инж. Емилия Георгиева 

Идакиева-Специалист ВиК, Висше, 

ВИАС, Водоснабдяване и 

канализация - мрежи и съоръжения, 
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диплома серия А 83 рег.№ 

23551/17.11.1986 г., Удостоверение по 

КИИП рег. № 06004. Професионален 

опит - 12г.  

5. инж. Ангел Григоров 

Ангелов - Специалист по отопление и 

вентилация, Висше магистър, ТУ 

София, Топлотехника, Машинен 

инженер, диплома серия ТУ-СФ-2002, 

Удостоверение по КИИП рег. № 

08991. Професионален опит- 8г. 

6. Инж. Христо Цанов- 

Специалист за контрол по качеството, 

Висше, магистър УАСГ, 

Транстпортно строителство, Диплома 

- 2009 № 36898, Сертификат от 

03.11.2015г. „Контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност”. Професионален опит - 

3г.  

7. Савко Мосес Паникян - 

Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд, Средно-

специално, Стр. техникум „Хр. Ботев” 

- гр. София -“В. Левски” гр. Варна, 

спец. - Промишлено и гражданско 

строителство, Диплома peг. № 

4665/29.06.1973г. Семестриално 

завършен V ти курс Тюменски ВИСИ 

- 1991 г., спец. ПГС, Удост. № 56-

4/14.10.2015г.-ежегодно обучение,  

„Координатор по безопасност и 

здраве в строителството” от СТМ 

„Екс Мед Консулт” ЕООД, Удост № 

54-1/06.10.2015г. - ежегодно обучение 

„Здравословни и безопасни условия 

на труд” от СТМ „Екс Мед Консулт” 

ЕООД. Професионален опит - 5г. и 2 

въведени в експлоатация обекта. 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление 

на околната среда: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация за прилагане на 

система за управление на околната 

среда -  ISO 14001-2004 . 

Представил е сертификат № ЕMS – 

3200-2016 от 03.04.2016 год.  

Валиден до: 15.09.2018год. – заверено 

копие. 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на 

състава: 

[ 2013],[7], [ 2014],[7], [ 2015],[2] 
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следва: Година, брой на ръководните кадри: 

[ 2013],[4], [ 2014],[4], [ 2015],[2] 

 
9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларилал 2156 кв.м. 

фасадно скеле, Флексове, 

ъглошлайфове, перфоратори, къртачи, 

електрожени, лепачка за ППР тръби, 

газови лепачки, газови горелки 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Стандарт за осигуряване на 

качеството: ISO 9001-2008 /Система 

за управление на качеството/ 

Представил Сертификат № QMS – 

3199-2016 от 03.04.2016 год.  

Валиден до: 15.09.2018год. – заверено 

копие. 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Стандарт за екологично управление: 

ISO 14001-2004 /Система за 

управление на околната среда/ 

Представил Сертификат № ЕMS – 

3200-2016 от 03.04.2016 год.  

Валиден до: 15.09.2018год. – заверено 

копие.  

 

 
5. Част V: Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът  не е попълнил исканата 

информация  

12. Документи 1. Референция с изх. № 

22/26.04.2012г., издадена от „Елит - 

КНС” ЕООД - заверено копие – 1 стр.; 

2. Референция с изх. № 

63/23.09.2012г., издадена от „Елит-

КНС” ЕООД - заверено копие – 1 стр.; 

3. Референция с изх. № 
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68/03.12.2013г., издадена от „Несебър 

Севанс Стар” ООД - заверено копие – 

1 стр.; 

4. Списък на строителството, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 5 години 

до датата на подаване  офертата – 

оригинал. 

5. Списък на проектирането, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 3 години 

до датата на подаване  офертата – 

оригинал. 

6. Сертификат № QMS – 3199-2016 от 

03.04.2016 год. Заверено копие – 1 

стр. 

Валиден до: 15.09.2018год. – заверено 

копие, 1 стр.  

7. Сертификат № ЕMS – 3200-2016 от 

03.04.2016 год.  

Валиден до: 15.09.2018год. – заверено 

копие, 1 стр.  

8. Удостоверение № I-TV 000926 за 

вписване в ЦПР на Строителя 1-ва 

група за строежи от 3-та до 5-та 

категория – заверено копие, 1 стр. 

9. Застрахователна полица № 16 400 

1317:0000533931/ 21.03.2016г. – ЗАД „ 

Армеец” – заверено копие, 1 стр. 

 

             III.9.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация обект за 

ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, първа 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един 

въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма подточка 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 
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участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 

          III.9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация за професионален опит в техническото ръководство най-малко на един 

въведен в експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, 

съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

информация за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд най - малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранени липса на информация на посочена в точка III.9.1.4 от настоящия 

протокол.  

 

III.10. Оферта № 10 от „Стройкомерс” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
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жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 10 - РСЛ16-ТД26-1897/09.11.2016г. -

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, Обособена 

позиция № 3   

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

09.11.2016г. – оригинал, 1 стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 09.11.2016г. в 

състоящо се от: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал, 

66 стр.; 

2.Технология за строителството – работна програма, в 

оригинал – 163 стр. 

3.Линеен календарен график за изпълнение на СМР, в 

оригинал 1 стр.; 

4.Обяснителна записка към линеен календарен график за 

изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка, в 

оригинал – 6 стр. 

5.Управление на риска при изпълнение на СМР, в 

оригинал, 53 стр.; 

6.Декларации за съответствие и сертификати за 

съответствие на влаганите материали, заверени копия, 89 

стр.  

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на 

договор - Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - Образец 

№3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на 

труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 
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ЗОП - Образец № 7;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 09.11.2016г. в 3 броя в оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващия дружеството 

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД с дата 09.11.2016г.   

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване 

– част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 Ако съответните документи 

по отношение на плащането 

на данъци или 

социалноосигурителни 

вноски е на разположение в 

електронен формат, мола 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация, 

като е посочил уеб адрес  
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посочете: (уеб адрес, орган 

или служба, издаващи 

документа, точно 

позоваване на документа) 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание 

за всички критерии за 

подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация – 

Участникът е приложил Удостоверение № I-TV 011473 за 

вписване в ЦПРС на Строителя 1-ва група за строежи от 

3-та до 5-та категория, ведно с талон № І – TV 03 с 

валидност на талона: 30.09.2017 – заверено копие;  

 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа,  

www.register.ksb.bg 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва (): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2015 год. – оборот - 17 301 000 лв 

2014 год. – оборот - 10 341 000 лв 

2013 год. – оборот - 7 884 000 лв 

 

Среден годишен оборот за посочените 3 години  - 11 

842 000 лв 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

2015 год. – оборот  - 11 851 000 лв 

2014 год. – оборот  - 6 524 000 лв 

http://www.register.ksb.bg/
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стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта и 

за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 6 929 000 лв 

 

 

 

 

 

Среден годишен оборот за посочените 3 години  - 8 435 

000 лв 

 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа,  

www.nap.bg 

 

 5) Застрахователната сума 

по неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“  възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация и 

е представил допълнително  

1. 1. Застрахователна полица № 3407160220000013 – ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп” със срок 13.07.2016г.- 

12.07.2017г. – заверено копие 600 000,00лв 

2. 2. Застрахователен сертификат № 1 към типов договор за 

застраховка професионална отговорност в проектирането 

и строителството № 3407160220000009 със срок от 

30.05.2016г. до 01.06.2017г. изд. от ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа,  

www.bulstrad.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

Брой години (този период е определен в обявлението или 

документацията за обществената поръчка): 

 
Договор Дата Получател 

1.Договор за извършване 

на строително - 

монтажни работи от 

01.12.2008г. за обект: 

„СГРАДА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ И 

ОФИСИ С Н ДО 13М." - 

ФАЗА ГРУБ СТРОЕЖ, 

гр. Дупница 

Конструкции; Направа 

на тухлена зидария; 

Топлоизолация; 

Вътрешна мазилка, 

направа на покривна 

кострукция, замазки 

Гранитогрес, шпакловки, 

гранит Изработка, 

доставка и монтаж на 

От 01.12.2008г. 

до 18.01.2012г. 

"ЖОРИ 

КОНСУЛТ” 

ООД, гр. 

Дупница, ул. 

Ботьо Петков" 

№ 7 0701/50081 

http://www.nap.bg/


 

94 

 

PVC дограма, окачена 

фасада, Направа на ел. 

инсталации; ВиК 

инсталации и части и 

други 

2. Дог. за „Изграждане на 

туристически комплекс в 

Красновски минерални 

бани" с пет подобекта: 

Жилищна сграда „А”; 

Външен водопровод, 

басейн и съпътстващи 

постройки; Жилищна 

сграда ,,Б” 

и Жилищна сграда „В”; 

Развлекателен басейн; 

Приемна сграда, с. 

Красново, общ. Хисаря 

Конструкции - изкопи, 

кофраж, бетон, арматура 

и други; Тухлени 

зидарии; 

Стоманобетонни 

фундаменти; 

Електроинсталации -

вътрешни и външни, 

Фасадна дограма; ВиК 

инсталация - площадкова 

и вътрешна; Изграждане 

на покриви дървена 

контструкция, битумни 

керемиди, 

хидроизолация; Плосък 

покрив - приемна сграда; 

Топлоизолационен 

фасаден пакет на 

сградите, вкл. 

подпрозоречни плотове 

от варовик; Изграждане 

на басейн земни работи, 

фундамент, 

стени, стълби, пейки, 

машинно помещение, 

шахти и други; 

Облицовачни работи - 

фаянс, теракот, 

гранитогрес, както и 

други видове строителни 

дейности  

От 10.06.2011г. – 

до 03.01.2014г. 

 

«ВАЛХАЛА» 

ЕООД, гр. 

София, р-н 

Изгрев, ж.к. 

Изток", ул. 

Райко Алексиев" 

№ 46А, ет. 1, an. 

1, Янко 

Кръндаров- 

тел.0889205346 

 

3. „Изграждане на 

многофункционална 

спортна зала в УПИ I 

училище в квартал 36 по 

плана на гр. Стара 

Загора, представляващ 

поземлен имот в 

идентификатор 

68850.518.99 по 

кадастрална карта с 

административен адрес 

ул.  Ген. Гурко № 102, 

Изградена е сграда с две 

тела: -Конструкции - 

изкопи, кофраж, бетон, 

арматура и други; -

От 01.04.2013г. и 

приключиха до 

10.09.2013г. 

Община Стара 

Загора, гр. Стара 

Загора, бул. 

„Цар Симеон 

Велики” № 107 
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Стоманобетонни 

фундаменти; Метални 

конструкции; -Фасадни 

стени от трислойни 

панели, остъклена 

фасадна система, 

въздушна 

топлоизолационна 

система; Алуминиева 

дограма, Подът е от 

шлайфан бетон и 

специализирана спортна 

настилка, фаянс и 

теракот по санитарни 

помещения; Окачени 

тавани; -Сградно и 

външно ВиК и 

санитария; Ел. 

инсталация, ел. табла, ел. 

оборудване и аварийно -

евакуационно 

осветление; -Покрив от 

трапецовидна акустична 

ламарина; -Заземителна 

и мълниезащитна 

инсталация; Система за 

видионаблюдение и 

охрана; Микророцесурна 

адресируема 

пожароизвестителна 

централа и инсталация; 

ОиВ инсталация - 

топловъздушно 

отопление /охлаждане 

чрез въздухообработващ  

и централи AHU, както и 

независими климатични 

системи и отделни 

вентилационни ситеми;- 

Телескопични трибуни, 

спортни уреди, две 

информационни табла;  

- Вертикална 

планировка, както и 

други видове строителни 

дейности 

4. "ИНЖЕНЕРИНГ 

(проектиране, 

реконструкция, 

разширение, оборудване 

и обзавеждане) на обект 

„Спортна зала -гр. 

Дупница", строително-

монтажни работи част от 

които са: 

- Част Конструкции - 

Кофражни работи, 

изкопни работи, 

армировка, бетон, 

стоманена конструкция и 

др.  

-Част Архитектурна - 

хидроизолации, 

топлоизолации, тухлени 

зидарии, коминни, тела, 

Проектирането 

по договора 

започва на 

03.07.2014г. и 

приключиха  до 

издаване на 

разрешение за 

строеж № 

92/11.09.2014г., 

строителството 

започна на 

25.11.2014г. и е 

въведен в 

експлоатация с 

разрешение за 

ползване № СТ-

05-

35/12.01.2016г. 

Община 

Дупница, с 

адрес: гр. 

Дупница, пл. 

„Свобода” № 1 
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мазилки, преградни 

стени, преградни стени 

от PVC панели, 

шпакловки, боядисване, 

окачени тавани, 

гранитогрес, фаянс, 

алуминиева дограма, 

пожароустойчиви врати, 

доставка и монтаж на 

акустична ламарина, 

доставка и монтаж на 

професионална дървена 

спортна система за под, 

топлоизолации от 

каменна вата и 

хидроизолации от PVC 

мембрани, доставка и 

монтаж на трислойни 

стенни панели, 

облицовка с еталбонд, 

окачена фасада, 

топлоизолационна 

система по фасади, 

доставка и монтаж на 

седалки (≈1358бр.), 

доставка и монтаж на 

баскетболно оборудване, 

волейболно оборудване, 

електронни табла и ДР 

- Част Електрическа - 

доставка на ЛОТ на 

метална конструкция и 

окачен таван, Доставка и 

монтаж на СВТ, доставка 

и монтаж на табла ГРТ, 

ТЕ, Т, ТОВ, 

мълниезащита, 

асансьорна уредба и ДР 

- Част ВиК-вътрешна 

канализация, дъждовна 

канализация, дъждовна 

канализация - Geberit 

Pluviq покривни 

воронки, външна 

канализация, сградно 

водопроводно 

отклонение, водомирно 

шахта, външна 

водопроводна мрежа, 

вътрешна водопроводна 

мрежа и др.  

-Част 

Пожароизвестяване  

-Контролен панел Syncro 

AS, адресируем модул, 

адресируема система, 

димен оптичен детектор, 

пакет против 

замъгляване, 

взривозащитен, 

комбиниран детектор, 

адресируема система и 

др.  

-Част Сигнално-

охранителна система - 
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контролен панел 192 

зони BUS технология, 

модули, 

трансформатори, 

датчици и др. 

-Част Видеонаблюдение 

– вандалоустойчиви 

куполни камери, 

влагозащитена камера, 

куполни камери, 

захранващи блокове, 

трансформатори, стойки, 

цветни монитори, 

цифрови декодери, 

конектори, работно 

място за полиция – 8 port 

Desktop Gigabit Web 

Smart switch, 

компютърна 

конфигурация, цветни 

монитори 21,5" и др.  

-Част Контрол на 

достъпа - контролери с 

два четеца, 

разширителен модул за 

две врати, безконтактни 

карти тип ISO(Gloss), 

електромагнити за 

външен монтаж, 

аварийни бутони, 

компютърна 

конфигурация, сигнални 

кабели и ДР- -Част 

Евакуационно  

оповестяване и фоново 

озвучаване - 

високоговорител за 

окачен таван, 

високоговорители, 

контролери, усилватели, 

микрофонен пулт, 

музикален рупорен 

високоговорител, звуков 

процесор, микрофони 

със стойка, безжични 

микрофони и др.  

- Част ОВК-отопление - 

колекторни табла, 

алуминиеви радиатори, 

стоманени отоплителни 

тела за баня, 

терморегулиращи 

вентили, газови 

тръби,автоматични 

обезвъздушители, 

топловъздушни апарати, 

водоохлаждащ агрегат, 

буферен съд – 1000 

литра, бойлери,котелно - 

вентили, възвратни 

клапани, термометри, 

манометри, 

водоразпределител, 

помпи електронни, 

слънчеви колектори, 
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вентилационни 

инсталации - смукателни 

вентилации, 

нагнетателни вентилации 

и др.  

-Част Газификация - 

котел водогреен с газова 

модулираща горелка, 

взривозащитено 

осветително тяло, 

сирена, кабели, 

стоманени тръби, 

кранове за природен газ, 

манометри за газ, вентил 

електромагнитен - 

автоматичен и др. 

- Част Вертикална 

планировка - изкопи на 

земни маси, доставка и 

монтаж на улични 

бордюри, тротоарни 

плочки и др. 

- Част Обзавеждане - 

зала - спортно 

оборудване - стойки 

баскетболни с табло 

комплект, волейболно 

оборудване комплект, 

маси съдийски, маси за 

времеизмервач, 

информационно табло, 

пейки за съблекални, 

работни маси и др. 

 

5. „Изграждане на 

Социални жилища за 

настаняване на уязвими, 

малцинствени и 

социално слаби групи от 

населението и други 

групи в неравностойно 

положение” в 

изпълнение на проект 

"Дом за всеки". 

Изградени са петнадесет 

подобекта: 

1. Сграда № 1 - РЗП 

789,71кв.м.(12жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

21/07.07.2015г.  

2.Сграда № 2 РЗП 

1083,50кв.м.(16 жилища) 

- въведен в експлоатация 

с Удостоверение N° 

22/07.07.2015г. 

3.Сграда № 3 -РЗП 

789,71кв.м.(12 жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

23/07.07.2015г.  

4.Сграда № 4 -РЗП 

789,71кв.м.(12 жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

За периода 

30.07.2014г. – 

07.07.2015г. 

Община 

Дупница, с 

адрес: гр. 

Дупница, пл. 

„Свобода” № 1 
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24/07.07.2015г. 

5.Сграда № 5 - РЗП 

1083,50кв.м.(16 жилища) 

- въведен в експлоатация 

с Удостоверение 

№25/07.07.2015г. 

6.Сграда № 6 -РЗП 

789,71кв.м.(12жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение 

№26/07.07.2015г. 

7.Сграда № 7 -РЗП 

118,60кв. м.(1 жилище) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

27/07.07.2015г. 

8.Сграда № 8 и 8а - РЗП 

2x97,85кв. м.(2жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

28/07.07.2015г.  

9.Сграда № 9 - РЗП 

118,60кв. м.(1 жилище) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

29/07.07.2015г. 

10. Сграда № 10 и 

10а – РЗП 2x97,85кв. м. 

(2жилища) - въведен в 

експлоатация с 

Удостоверение №  

30/07.07.2015г.  

11.Сграда № 11 -РЗП 

789,71кв. м.(12жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

31/07.07.2015г.  

12.Сграда № 12 -РЗП 

789,71кв.м.(12жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

32/07.07.2015г.  

13.Сграда № 13 -РЗП 

789,71кв.м.(12 жилища) - 

въведен в експлоатация с 

Удостоверение № 

33/07.07.2015г.  

14.Сграда № 14 - РЗП 

1083,50кв. м.(16 

жилища) - въведен в 

експлоатация с 

Удостоверение № 

34/07.07.2015г.  

15.Сграда № 15 -РЗП 

789,71кв. м.  (12жилища) 

- въведен в експлоатация 

с Удостоверение № 

35/07.07.2015г.  

 

със стойност на договора 

4 633 110,47 /четири 

милиона шестстотин 

тридесет и три хиляди 

сто и десет лева и 

четиридесет и седем 
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стотинки/ лева без ДДС  

 

Част Конструкции - 

изкопи (7460мЗ), насипи 

(5060 м3), кофраж (25 

700м2), изработка и 

монтаж на армировка 

(377500кг.), полагане на 

бетон и 

стоманобетон(4500 м3), 

покривни конструкции 

от иглолистен 

материал(160 м3) и др. 

 

-Част Архитектура - 

тухлени зидарии над ½  

тухла (2090 м3) и под А 

тухла (4870 M2), 

вътрешни мазилки по 

стени и тавани 

(33200м2), шпакловка и 

латексово боядисване 

(31500м2), настилки от 

плочки (3000 м2), 

настилки от ламиниран 

паркет (5530 м2), 

фаянсова облицовка по 

стени (480 м2), доставка 

и монтаж на интериорни 

дограма (1250м2), 

доставка и монтаж на 

външна дограма - PVC 

прозорци и балконски 

врати (1500 M2), 

изработка на стълбищен 

парапет, покривни 

работи - покриване с 

керемиди (4100 м2), др.; 

обшивки с ламарина по 

покриви, монтаж на 

улуци (950м), монтаж на 

водосточни тръби 

(1045м), доставка и 

монтаж на 

топлоизолация под 

настилки и в 

подпокривно 

пространство (8180 м2), 

топлоизолационен пакет 

по външни стени 

(8260м2), външна 

силикатна мазилка по 

фасади (9400 м2), 

направа на тротоар (600 

M2) и др.; 

- Част Електрическа 

Силнотокови инсталации 

- кабели СВТ (26 220м), 

разпределителни и 

апартаментни табла (167 

бр.); 

- Слаботокови 

инсталации - кабели FTP, 

РК50, LYICY 4x0,14 

mm2, ПВ 0.75 mm2 
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(общо 5030 m), табла и 

разпределителни кутии 

за интернет, телефон, 

TV, звънчева и 

домофонна система; 

-Осветителни тела с 

енергоспестяващи 

крушки (1870 бр.)  

-Гръмоотводни и 

заземителни инсталации 

Водопроводни и 

канализационни 

инсталации и др. 

Водопроводи от РР 

тръби (3400 м);  

-Канализация от PVC 

тръби (1800 м);  

-Санитарни уреди (625 

бр.). 

Договор № 98-00- 

263/16.12.2016г. за обект: 

„Изпълнение на 

Инженеринг - 

проектиране и 

изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на 

Националната програма 

за енергийна 

ефективност на 

многофамилните 

жилищни сгради на 

територията на община 

Благоевград по 

обособени позиции 

 

Обособена позиция № 3 

"Многофамилна 

жилищна сграда - бл. 

112, бл. 113, бл.114" с 

административен адрес 

ж.к. Еленово", РЗП 

3671,0бкв.м. Изработка 

на проекти по всички 

части, СМР- подмяна на 

дограма, полагане на 

топлоизолация по 

покрив, полагане на 

хидроизолация по 

покрив, полагане на 

топлоизолация по 

фасади, полагане на 

топлоизолация на тавана 

на сутерена, изграждане 

на нова съвременна 

система за осветление на 

общите части на сградата 

с енергоспестяващи 

лампи LED крушки и 

сензор за движение, 

изграждане на 

мълниезащитна 

инсталация, репариране 

на пукнатини, 

освежаване на 

стълбищна клетка - 

Разрешение за 

строеж от 

18.01.2016г.  

 

СМР от 

11.02.2016г. до 

11.03.2016г. 

Община 

Благоевград, гр. 

Благоевград, пл. 

„Георги 

Измирлиев” № 

1, тел. 

073867714 
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мазилки, шпакловки 

бояджийски работи  

 

 

За изпълнение на строителството са приложени следните 

доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

1/26.07.2016г. издадено от „Жори Консулт” ООД - 

заверено копие, 1 стр.; 

2. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

15/25.07.2016г. издадено от „Валхала” ЕООД - заверено 

копие, 2 стр. 

3. Препоръка за добро изпълнение с изх. № 10-01-1-

12344/04.11.2013г. издадено от Община „Стара Загора” - 

заверено копие, 3 стр.; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № РД-

1569/04.11.2016г. издадено от Община „Дупница” – 

заверено копие, 3 стр. 

 

За изпълнение на проектирането са приложени следните 

доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение № 26-00-

238/11.02.2016г. издадено от Община „Дупница”, 3 стр. 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 69-00-

861/27.07.2016г. издадено от Община „Благоевград” – 

зеверено копие, 2 стр. 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или е предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете 

сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

 

 

Участникът е попълнил информация за два броя 

извършени услуги за инженеринг:  
Описание Суми Дати Получатели 

Договор № VІІ-

3/03.07.2014г. 

за възлагане на 

обществена 

поръчка с 

предмет: 

„Инженеринг 

(проектиране, 

реконструкция, 

разширение, 

оборудване и 

обзавеждане) 

на обект 

„Спортна зала – 

гр. Дупница””    

155 000.00 лв. Проктирането 

по договора 

започна на 

03.07.2014г. и 

приключи до 

издаване на 

разрешение за 

строеж № 

92/11.09.2014г. 

Община 

Дупница, гр. 

Дупница, пл. 

„Свобода” № 

1 

Договор № 98-

00-

263/16.12.2016г. 

с Община 

Благоевград. за 

обект: 

инжинеринг – 

проектиране и 

изпълнение на 

СМР във връзка 

с реализацията 

на Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

27 300лв Разрешение за 

строеж от 

18.01.2016г. 

СМР от 

11.02.2016г.до 

11.03.2016г. 

 

Община 

Благоевград, 

гр. 

Благоевград, 

пл. „Георги 

Измирлиев” 

№ 1, тел. 

073867714 
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жилищни 

сгради на 

територията на 

община 

Благоевград по 

обособени 

позиции 
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Участникът не е посочил информация относно 

технически лица или органи 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Участникът не е посочил информация относно 

технически съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

Участникът не е посочил информация относно прилагани 

системи за управление 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Участникът не е посочил информация 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

Участникът не е посочил информация 
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посочени в обявлението, или 

в документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

за прилагане на система за управление на околната среда 

- ISO 14001-2005. 

Представил е сертификат № 32 104 150148 валиден до  

31.07.2018год. – изд. от ТЮФ НОРД България ЕООД – 

заверено копие; 

 

Участникът е представил сертификат за Системи за 

управление на здравето и безопасността при работа  ISO 

18001:2007, № 32 116 150148, първоночално одобрение 

01.08.2015г., валиден до 31.07.2018г. изд. от ТЮФ НОРД 

България ЕООД – заверено копие; 

 

Стандарт за управление на качеството: ISO 9001-2008 

/Система за управление на качеството/ 

Представил Сертификат № 32 100 150148 валиден до 

31.07.2018год. – . изд. от ТЮФ НОРД България ЕООД – 

заверено копие; 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Участникът е декларилал, че притежава 3500 кв.м. скеле 

8 бр. специализирана техника – собствени; 

7 бр. товарни автомобили – собствени; 

128 бр. специализирана строителна техника 

 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

ISO 9001-2008 /Система за управление на качеството/ 

 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа. 

 

www.tuv-nord.com 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

Стандарт за осигуряване на качеството: ISO 9001-2008 

/Система за управление на качеството/ 

Представил Сертификат № 32 100 150148 валиден до: 

31.07.2018год. – заверено копие, както и уеб адрес на 

аргана, издаващ документа 

http://www.consejo.bg/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_28_35
http://www.consejo.bg/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_28_35
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включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите 

за екологично управление 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Стандарт за екологично управление: ISO 14001-2005 

/Система за управление на околната среда/ 

Представил Сертификат № 32 104 150148 валиден до  

31.07.2018год. – заверено копие  

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

12. Документи 1. Удостоверение № I-TV 011473 за вписване в ЦПРС на 

Строителя 1-ва група за строежи от 3-та до 5-та 

категория, ведно с талон № І – TV 03 с валидност на 

талона: 30.09.2017 – заверено копие;  

2. Застрахователна полица № 3407160220000013 – ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп” със срок 13.07.2016г.- 

12.07.2017г. – заверено копие 600 000,00лв. 

3. Застрахователен сертификат № 1 към типов договор за 

застраховка професионална отговорност в проектирането 

и строителството № 3407160220000009 със срок от 

30.05.2016г. до 01.06.2017г. изд. от ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” – заверено копие; 

4. Застрахователна полица „професионална отговорност в 

проектирането и строителството” № 3407160220000009 - 

изд. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” – заверено 

копие; 

5. Спецификация № 3407160220000013 с професионална 

дейност строителство, лимит на отговорност – 300 000 лв, 

в агрегат за срока на договора 600 000 лв. изд. от ЗАД 

„Булстрад Виена Иншурънс Груп” – заверено копие; 
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6. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

1/26.07.2016г. издадено от „Жори Консулт” ООД - 

заверено копие; 

7. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

15/25.07.2016г. издадено от „Валхала” ЕООД - заверено 

копие; 

8. Препоръка за добро изпълнение с изх. № 10-01-1-

12344/04.11.2013г. издадено от Община „Стара Загора” - 

заверено копие; 

9. Удостоверение № РД-1569/04.11.2016г. издадено от 

Община „Дупница” – заверено копие. 

10. Удостоверение за добро изпълнение № 26-00-

238/11.02.2016г. издадено от Община „Дупница”. 

11. Удостоверение за добро изпълнение № 69-00-

861/27.07.2016г. издадено от Община „Благоевград” – 

зеверено копие 

 

III.10.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е декларирал информация в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП при 

изпълнение на проектирането - за екип с пълна проектантска правоспособност, съгласно 

чл. 230, от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, съгласно точка 10.5.1, от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, и при изпълнение на строителството – за инженеро – 

техническия персонал съгласно точка 10.5.2, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2.Участникът не е декларирал информация в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП относно 

проектантска правоспособност на екипа от проектанти, съгласно точка 10.5.1. от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя и образование, професионален 

опит и въведени в експлоатация строителни обекти за инженеро – техническия персонал 

за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

3.В ЕЕДОП - а точка 1б) от Раздел В „Технически и професионални способности” на 

Част ІV „Критерии за подбор” на стр. 37 от ЕЕДОП - а е допуснато несъответствие 

относно изписването на датата на договор № 98-00-263/16.12.2016г., като в 

Удостоверение за добро изпълнение № 69-00-861/27.07.2016г. издадено от Община 

„Благоевград” – и посочена дата на договора 16.12.2015г. 

 

III.10.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в точка 2) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - при 

изпълнение на проектирането - за екип от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230, от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на архитектите 

и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно точка 10.5.1, от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, и при изпълнение на 

строителството – информация за инженеро – техническия персонал съгласно точка 

10.5.2, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  
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2.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация относно  

проектантска правоспособност на екипа от проектанти, съгласно точка 10.5.1. от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя и образование, професионален 

опит и въведени в експлоатация строителни обекти за инженеро – техническия персонал 

за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя 

3.Участникът да представи ЕЕДОП с коректно попълнена в точка точка 1б) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” стр. 37 

коректно изписана датата на договора. 

 

III.11. Оферта № 11 от „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 

12 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 11 - РСЛ16-ТД26-

1900/09.11.2016г. - „БОГОЕВ КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 175387957 

Обособена позиция № 12   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 08.11.2016г. – 1 стр. оригинал; 
2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 08.11.2016г. – 3 стр. - в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 08.11.2016г. – 

1 стр. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 08.11.2016г.  – 

1 стр. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 08.11.2016г. – 

1 стр. в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 08.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 08.11.2016г. – 

1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 08.11.2016г.  
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

– 2 стр. в  оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващия дружеството „БОГОЕВ 

КОНСУЛТ” ЕООД с дата 08.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – Част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочил е номера на 

Удостоверение № РК-0655/16.09.2016г., за 

извършване на дейности по чл. 166, ал. 1 т. 

1 от ЗУТ издадено от ДНСК, заверено копие 

1 стр. и Списък на екипа от 
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правоспособните физически лица към 

16.09.2016г., изд. от ДНСК – заверено 

копие; 

Участникът е представил допълнително 

заверени копия от: 

Удостоверения за ППП на проектантите по 

различните специалности; 

Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Боян Димитров 

Дерибеев рег. № 11040 важи за 2016г. 

издадено от КИИП с професионална 

квалификация – строителен инженер, 

образователна степен магистър. 

Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Пламен Любенов 

Тотев  рег. №11691 важи за 2016 г. издадено 

от КИИП с професионална квалификация – 

строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство, образователна 

степен магистър.  

Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на арх. Мария Стефанова 

Цекова рег. № 02990 валидност от 

01.01.2016г. до 31.12.2016г.  издадено от 

Камара на архитектите в България  

Удостоверение № 00373 от 30.01.2014 г. за 

вписване в публичен регистър на лицата  

извършващи обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, 

изготвяне на оценки за съответствие на 

инвестиционните проекти и изготвяне на 

оценка за енергийни спестявания съгласно 

чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ, фигурира на 

електронната страница на АУЕР – 

направена справка 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

Неприложимо 

 Представил е допълнително Застраховка 

№1624213170000557489 от 08.11.2016 г. от 

ЗАД „Армееец” АД 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е извършил 

следните основни доставки или 

предоставил следните основни 

услуги от посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 1 услуга за 

упражняване на строителен надзор, 

изпълнени през  2016г. с посочване на 

стойностите, датите и получателите,  

 
Описание Суми Дати Получатели 

Изготвяне на 

оценка на 

съответствие 

и 

упражняване 

на 

строителен 

71000 

лв 

без 

ДДС 

20.09.2016г. 

– 

01.11.2016г. 

„Фамоза 

лайн” 

ЕООД 
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надзор във 

връзка с 

реализация 

на ЕЕ на 

обект „Цех 

за 

производство 

на дограма” 

с РЗП 6500 

кв.м. в УПИ 

V-1, кв. 59, 

ПСД, с. 

Мусачево, 

общ. Елин 

Пелин 

 

Приложени са допълнително следните 

доказателства: 

Референция с дата 05.11.2016г., издадена от 

„Фамоза лайн” ЕООД - заверено копие; 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може 

да изпълзва технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация – 

посочени са 3 технически лица – експерти, с 

посочена професионална и образователна 

квалификация; 

 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на доставка 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация – 

Серкификат за внедрена система за 

управление на качеството, сертифицирана 

по европески стандарт  ISO9001:2008. 

 5) За комплексни стоки и услуги или 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 6) Образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

-ръководен състав  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 7) Приложими мерки за управление 

на околната среда   

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 10) Използване на подизпълнители  Неприложимо  

Участникът е попълнил информация 

 12) Обществени поръчки за доставки 

иконочмическия оператор може ли 

да представи изисваните 

сертификити, изготвени от 

официални признати институции или 

агенция по контрол на качеството  

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация 

 Раздел Г „Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за 

екологично управление”  

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация 
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 5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

12.  Документи 1. Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Боян Димитров 

Дерибеев рег. №11040 важи за 2016г. 

издадено от КИИП с професионална 

квалификация – строителен инженер, 

образователна степен магистър – заверено 

копие, 1 стр.; 

2. Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Пламен Любенов 

Тотев  рег. №11691 важи за 2016 г. издадено 

от КИИП с професионална квалификация – 

строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство, образователна 

степен магистър, заверено копие, 1 стр. 

3. Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на арх. Мария Стефанова 

Цекова рег. № 02990 валидност от 

01.01.2016г. до 31.12.2016г. издадено от 

Камара на архитектите в България – 

заверено копие, 1 стр. 

4. Референция с дата 05.11.2016г., издадена 

от „Фамоза лайн” ЕООД - заверено копие; 

5. Застрахователна полица № 16 242 1317 

0060557489 от 08.11.2016г. изд. от ЗАД 

„Армеец” АД, за професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и строителството, 1 стр. 

6. Удостоверение № РК-0655/16.09.2016г., 

за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1 

т. 1 от ЗУТ издадено от ДНСК, заверено 

копие 1 стр. и Списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 

16.09.2016г., изд. от ДНСК – заверено 

копие; 

 

III.11.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

ІІІ. 12. Оферта № 12 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 12 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 

И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 12 - РСЛ16-ТД26-

1905/09.11.2016г. - „СС-КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 103950959 



 

112 

 

Обособена позиция № 12   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документи от 08.11.2016г. – оригинал 
2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният представител 

на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 08.11.2016г. – 3 стр. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 08.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 08.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 08.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с 

ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 08.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 08.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец7А на Възложителя от 

08.11.2016г. – 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващия дружеството „СС - 

Консулт” ЕООД с дата 08.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

1. Удостоверение № РК-

05929/15.09.2015г. изд. от ДНСК; 

2. Удостоверение № 429/27.08.2015г. 

изд. от АУЕР. 

Участникът е посочил уеб адрес 
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www.dnsk.mrrb.government.bg 

www.seea.government.bg 

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил исканата 

информация в раздел А, на част ІІ от 

ЕЕДОП 

1. Удостоверение № РК-

05929/15.09.2015г. изд. от ДНСК; 

2. Удостоверение № 429/27.08.2015г. 

изд. от АУЕР. 

 

Участникът е посочил уеб адрес 

 

 www.dnsk.mrrb.government.bg 

www.seea.government.bg 

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е извършил 

следните основни доставки или 

предоставил следните основни услуги 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 
Описание Суми Дати  Получатели 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
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от посочения вид: Извършване 

на 

строителен 

надзор за 

строеж: 

„Факултет 

по 

фармация 

към МУ - 

Варна” 

13 146 

лв. 

25.09.2014 

– 

16.09.2015 

МУ - Варна 

 

Като доказателство е представено   

Удостоверение № 023-1451/28.10.2015г., 

изд. от МУ Варна проф. д-р „Параскев 

Стоянов” - заверено копие, в което са 

посочени 6 бр. услуги за упражняване на 

строителен надзор, изпълнени през  2014 

и 2015г. с посочване на стойностите, 

датите и получателите. 

 2) Технически лица или органи, които 

може да ползва при извършване на 

строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация – 

посочени са 4 технически лица – 

експерти, с посочена професионална и 

образователна квалификация; 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги или 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение 

 

 6) Образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

- ръководен състав  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

относно образователна степен и 

квалификация 

 7) Приложими мерки за управление на 

околната среда   

 

 10) Използване на подизпълнители   

 12)Обществени поръчки за доставки 

иконочмическия оператор може ли да 

представи изисваните сертификити, 

изготвени от официални признати 

институции или агенция по контрол 

на качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът е не попълнил информация  

 

12. Документи 1. Удостоверение № 023-

1451/28.10.2015г., изд. от МУ Варна 

„Проф. д-р Параскев Стоянов” - заверено 

копие – 3 стр., 

2. Сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, сертифицирана 
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по европески стандарт ISO9001:2008, № 

BG120394Q, валиден до 05.12.2017 г. изд. 

от BUREAU VERITAS Certification – 

заверено копие 

3. Сертификат ISO14001:2004 за 

управление на околната среда № 

BG120630E, валиден до 15.09.2018г. изд. 

от BUREAU VERITAS Certification – 

заверено копие 

 

III.12.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-

район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

 

III.12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.12.1.1 от настоящия 

протокол. 

 

III.13. Оферта № 13 от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, за участие по обособена позиция № 9 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 13 - РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 121748902 

Обособена позиция № 9   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

08.11.2016г. – оригинал; 
2.Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 08.11.2016г. в 

оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност Участникът е представил декларация по Образец 3 на 
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на офертата - Образец №3; Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец7А на 

Възложителя от 08.11.2016г. в  оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан от представляващия дружеството с дата 

08.11.2016г. 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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присъди”  
 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър на 

държавата членка, в 

която е установен 

2) При поръчки за 

услуги: Необходимо 

ли е специално 

разрешение или 

членство в определена 

организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

1) ДНСК - Удостоверение № РК-0227/27.06.2014г. 

изд. от ДНСК – заверено копие – 1 стр.; 

Участникът е посочил уеб адрес на органа 

издаващ акта 

 www.dnsk.mrrb.government.bg 

 

2) Участникът е представил: 

Удостоверение РК-0227 от 27.06.2014 г. от ДНСК – 

заверено копие; 

Удостоверение №00464/18.04.2016 на АУЕР – заверено 

копие 

Заповед №РД-27-167/27.06.2014г. на ДНСК – заверено 

копие 

Заповед №РД-27-68/29.05.2016г. на ДНСК – заверено 

копие 

Списък на правоспособните физически лица, чрез които 

се упражнява дейност от 20.05.2016г. заверен от ДНСК.  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

Неприложимо  

Участникът е попълнил  информация  относно  

застрахователна полица № 0000461657 от ЗАД 

„Армеец”АД на стойност 300 000 лв. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

– посочени са  2 бр.услуги за упражняване на 

строителен надзор  с посочване на стойностите, датите 

и получателите. 
Описание Суми Дати Получатели 

СН и ИК – 

обособена 

Обединение 

12 000 лв. 

РП № СТ-

05- 1656 от 

МОМН 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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позиция № 6: 

СПГЕ „Джон 

Атанасов” 

ТГЕБ „Проф. Д-

р Асен 

Златаров” 

ПГМЕ „Никола 

Й. Вапцаров” в 

гр. София 

приспадаща 

са част  

20.09.2013г. 

СН и ИК 

упражняване на 

СН и ИК на 

обект 

/Инвестиционно 

проектиране и 

изпълнение на 

СМР за 

Регистръционен 

приемателен 

център – 

София, 

Териториално 

поделение на 

ДАБ при МС-

място за 

временно 

настаняване на 

чужденци в кв. 

Враждебна, бул. 

„Ботевградско 

шосе” № 270 и 

в кв. „Военна 

рампа”, ул. 

„Локомотив” № 

11/ 

84366.67 

лв. 

РП№ СТ-

05-1115 от 

23.07.2014г. 

УВЕ № 847 

от 

20.08.2014г. 

ДАБ при 

МС 

 

 2) Технически лица или 

органи, които може да ползва 

при извършване на 

строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация – Списък на 

правоспособните физически лица, чрез които се 

упражнява дейност от 20.05.2016г. към Удостоверение 

РК-0227/27.06.2014г. от ДНСК  

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

  

 5) За комплексни стоки и 

услуги или по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение 

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация  

 6) Образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: - доставчика на услуги 

или самия изпълнител 

- ръководен състав  

 

 7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация, че притежава 

Сертификат ISO14001:2004 за строителен надзор 

 8) Средна годишна численост 

на състава  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 9) Следните инсрументи, Неприложимо 
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съоръжения или техническо 

оборудване 

Участникът е попълнил информация 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

 

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация и е приложил 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, сертифицирана по европески стандарто 

ISO9001:2008, Сертификат ISO14001:2004 за 

строителен надзор   

Сертификат №14/538/02 от 11.05.2016 г. за поддръжка 

системите за управление. 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация , а само информация относно част I, II А Б 

и IV 

12. Документи 1. Удостоверение чл 166, ал. 2 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, чл. 

11, ал. 1 вр. чл. 8 от наредба № РД-02-20-25 от 

03.12.2012г. с изх. № РК-0227 от 27.06.2014 г. от ДНСК 

– заверено копие, 1 стр.; 

2. Заповед №РД-27-167/27.06.2014г. на ДНСК – 

заверено копие, 2 стр.; 

3. Заповед №РД-27-68/29.05.2016г. на ДНСК – заверено 

копие, 2 стр.; 

4. Списък на правоспособните физически лица, чрез 

които се упражнява дейност от 20.05.2016г. на ДНСК, 

ваверено копие, 3 стр. 

5. Удостоверение №00464/18.04.2016 на АУЕР – 

заверено копие, 1 стр. 

6. Сертификат ISO 9001:2008 изд. от „Си Ес Би” ЕООД 

– нечетливо копие, 1 стр. 

7. Сертификационно решение № 14/538/02 за 

сертификат ISO 9001:2008 със срок на валидност до 

08.01.2017г. изд. от „Си Ес Би” ЕООД, заверено копие – 

1 стр. 

8. Сертификат ISO 14001:2004 изд. от „Си Ес Би” ЕООД 

– нечетливо копие, 1 стр. 

 

III.13.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

части I, част II точка A, Б, част ІV, без да посочи части част ІІ, точка В, част ІІ, точка Г, 

Част ІІІ. 

 

III.13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.13.1.1 от 

настоящия протокол. 

 

III.14. Оферта № 14 от „БЪЛГАРО - АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА 
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КОМПАНИЯ” АД, за участие по обособена позиция № 17 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 14 – РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. – 

„Българо – АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА 

КОМПАНИЯ” АД, ЕИК 175129387 

Обособена позиция № 17 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

18.11.2016г. – оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1Б; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по Образец № 1Б на Възложителя от 

23.11.2016г. в оригинал; офертата е подадена на 

18.11.2016г.  

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал, - 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец7А на Възложителя подписана 

от Цветана Иванова Наньова, изпълнителен директор 

от 23.11.2016г.  в оригинал, 2 стр.; 

2.Декларация по Образец7А на Възложителя подписана 

от Маргарита Методиева Цанова, член на съвета на 

директорите от 23.11.2016г.  в оригинал, 2 стр.; 

3.Декларация по Образец7А на Възложителя подписана 

от Ирена Василева Пандова, изпълнителен директор от 

23.11.2016г.  в оригинал, 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
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плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

„Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружество „Българо – 

австрийска консултантска компания” АД с дата 

18.11.2016г.   

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

 

Участникът е декларирал, че ще използва какацитета на 

2 технически лица, назначени на граждански договор  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 
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 -Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Годност” Неприложимо 

Участникът е информация исканата информация 

Посочил е, че „Българо – австрийска консултантска 

компания” АД е вписано в ТР на РБ към АВ 

Уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,  

 

https://public.brra.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил 

следните основни доставки 

или предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 1 брой услуги, с посочване 

на стойностите, датите и получателите.  
Описание Суми Дати Получатели 

Договор № РД-

02-29 -

131/02.07.2012г. 

с предмет 

„Проектен 

мениджър за 

територията на 

гр. София за 

изпълнение на 

проект 

„Енергийно 

обновяване на 

българските 

домове” по схема 

за безвъзмездна 

финансова 

помощ (БФП) 

BG161PO001/1.2-

01/2011 

„Подкрепа за 

енергийна 

ефективност в 

многофамилни 

жилищни сгради, 

финансирана от 

ЕФРР и 

националния 

бюджет в 

рамките на 

ООПРР” 

153 990лв. 31.12.2015г. МРРБ, ул. 

Св. СВ. 

Кирил и 

Методий 

17-19  

Гергана 

Благиева – 

директор 

на 

дирекция 

„Жилищна 

политика” 

тел. 

9405900 

 

Участникът е приложил доказателства за 1 брой услуги: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-01-105 

от 23.03.2016г., издадено от МРРБ  дирекция 

„Жилищна политика” - заверено копие; 

 т. 6) Образователна и 

професионална квалификация 

на  

 

 а) на доставчика на услугата 

или самия изпълнител  

 

а) Ръководител екип инж. Татяна Трифонова 

Стоянова (граждански договор) – строителен 

инженер Магистър по специалност „Промишлено и 

гражданско строителство”. Регистрационен № на 

Диплома: 009168/1980г. Университет по архитектура, 
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строителство и геодезия – София; 

Комисията извърши служебна проверка на основание 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно наличие на 

удостоверения за пълна проектантска правоспособност 

от сайта на КИИП:  

 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосоченият експерт е вписан в 

Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. под № 03274 и 

притежава ППП 

 

Професионален опит в зависимост от изискванията 

посочени в обявлението: 

Февруари 2014 – 31 декември 2015г. 

Експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност 

„Проектен мениджър за територията на гр. София – 

Проект „Енергийно обновяване на българските 

домове”” 

Дейност 1 „Идентифициране на сгради и подпомагане 

на ССО и СС в процеса по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради” – Упражняване на инвеститорски контрол на 

следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на гр. София:  

1. гр. София, ул. Анжело Ронкали № 7; 

2. гр. София, ул. Кота 1050 № 3, вх. А, и Б; 

3. гр. София, район Връбница, кв. Модерно 

преедградие, ул. Връх Манчо, бл. 4, вх. В; 

4. гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Захарна 

фабрика”, бл. 19 

5. и др..... 

септември 2012г. – декември 2013г. 

Ръководител на екип за извършване на проверки на 

място във връзка с веритифициране на разходите по 

проекти за ремонт и рехабилитация на туристически 

атракции и съврзана инфраструктура: 

- Ръководи проверките; 

- Изпълняа функции на Експерт СМР – извършва 

документални проверки и проверки на фактичестоко 

изпълнение на строително –монтажните дейности; 

- Онговаря за координацията на екипа, за 

качественотот извършвне на проверките, за 

подготовка на докладите от проверките на място. 

Май 2007г. – март 2012г. 

Ръководител на Демострационен п роект за обновяване 

на многофамилни жлищни сгради. 

Ръководи проектните дейности за навременното им 

изпълнение и приключване; правилното използавен на 

финансовите средства и законосъобразното провеждане 

на процедурите за енергйно обновяване на 50 

многофамилни сгради на територията на 14 градове – 

общински центрове; 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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- Участва във всички етапи на обновителния цикъл: 

изпълнение на конкретния процес на енергийно 

обновяване за постигане на техническите стандарти, 

който включва техническо и енергийно обследване 

на сградите, изготвяне на техническа документация 

за целите на обновяването, изпълнение на СМР и 

контрол; 

- Осъществява мониторинг на всички дейности и 

следи за своевременното идентифициране на 

проблемни ситуации и навременното прилагане на 

коригиращи действия от и към участниците. 

юни 2005 г. – април 2007г.   

Ръководител на Проект „Красива България”  

- Отговаря за цялостното изпълнение на дейностите 

по създаване на заетост чрез рехабилитация на 

градската архитектурна среда (обществени и частни 

жилищни сгради – паметници на културата и такива 

от голяма обществена или историческа значимост) 

на територията на повече от 150 общини.  

- Създава условия за качественото изпълнение на 

проектните дейности посредством осигуряване на 

указания и осъществяване на супервизия във всеки 

етап на проектния цикъл за всичките 9 регионални 

офиса на проекта. 

януари 1998г. – май 2005г. 

 

Експерт благоустройствени и строителни дейности по 

проект „Красива България”. 

Управлява и контролира дейностите по изпълнение на 

СМР, свързани с рехабилитация на градската среда 

(обществени и частни жилищни сгради – паметници на 

културата и такива от голяма обществена или 

историческа значимост) в 18 общини, в това число 

наблюдение, контрол и оценка на изпълнените СМР, 

съставяне на отчети и сертификати. 

 

Участникът е приложил доказателства за опит в 1 брой 

услуги: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-01-105 

от 23.03.2016г., издадено от МРРБ  дирекция 

„Жилищна политика” - заверено копие; 

 

Участникът е приложил доказателства за опит в 1 брой 

услуги: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-01-105 

от 23.03.2016г., издадено от МРРБ  дирекция 

„Жилищна политика” - заверено копие; 

 

2. Експерт 1  - инвеститорски контрол – инж. 

Цветелина Красимирова Костова – Колева (трудов 

договор в БАКК АД) – магистър – инженер 

конструктор, рег. № на диплома № 34259/2004г.; 

Университет по архитектура, строителство и геодезия – 

София, магистър по специалност „промишлено и 
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гражданско строителство”; удостоверение за 

професионална квалификация ЕС № 789 за 

„Обследване за енегрийна ефективност и 

сертифициране на сгради”;  

Професионален опит в зависимост от изискванията 

посочени в обявлението: 

февруари 2014г. – 31.12.2015г. 

 

Експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност „проектен мениджър за територията на гр. 

София – проект „Енергийно обновяване на българските 

домове””  

 

Дейност 1 „Идентифициране на сгради и подпомагане 

на ССО и СС в процеса по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради” в това число Упражняване на инвеститорски 

контрол на следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на гр. София:  

1. гр. София, район Витоша, бул. Цар Борис № 

263А; 

2. гр. София, ж.к. Илинден, ул. Найчо Цанов № 192, 

бл. 66; 

3. гр. София, район Изгрев, ул. Люлякова градина 

№ 9, бл. 44, вх. А и Б; 

4. гр. София, ул. Княз Борис І, № 162 

5. гр. София, ул. Бял нарцид № 5, вх. В и др. 

юни 2013г. – август 2015г. 

 

Проект „Международен фонд „Козлодуй – транш V”” – 

лот 4, ръководител проект строителен инженер. 

Управление на инвеститорски контрол по 

изпълнението на строително ремонтните дейности на 

41 обекта, предмет на проекта; 

 

септември 2007г. – март 2012г. 

ПРООН, проект „Демонтрационно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради”, главен инженер 

 

Упражняване на инвеститорски контрол от страна на 

ПРООН на 50 реализирани обекта по проекта. 

Одобряване на плащанията за изпълнените видове СМР 

на обект по проекта. 

 

Участникът е приложил доказателства за опит в 1 брой 

услуги: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-01-105 

от 23.03.2016г., издадено от МРРБ дирекция „Жилищна 

политика” - заверено копие; 

 

3. Експерт 2 инвеститорски контрол – инж. Петя 

Енева Запрянова - Стоева (граждански договор)  

Магистър по специалност „ТОПЛОТЕХНИКА”; 

Рег. № на диплома № 92399/27.09.2006г. Технически 
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университет София 

 

Комисията извърши служебна проверка на основание 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно наличие на 

удостоверения за пълна проектантска правоспособност 

от сайта на КИИП:  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосоченият експерт е вписан в 

Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. под № 12161 и 

притежава ППП 

 

Удостоверение за професионална квалификация № ЕС 

785 за „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради”  

Професионален опит в зависимост от изискванията 

посочени в обявлението  

Септември 2011г. - до момента 

БАКК АД – експерт енегрийни обследнавия – 

инвеститорски контрол; 

- извършване на боследвания за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради съгласно 

ЗЕЕ;  

- извършване на енергийни одити по проект 

„Енергийно обновяване на българските домове”  по 

ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”; 

- Упражняване на инвеститорски контрол на следните 

сгради, реализирани по проекта на територията на 

гр. София по дейност 1 „идентифициране на сгради 

и подпомагане на ССО и СС” в процеса по 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради по договор 

„проектен мениджър” за територията на гр. София – 

проект „Енергийно обновяване на българските 

домове”7 

1. гр. София, ж.к. Изток, ул. А. П. Чехов № 24; 

2. гр. София, район Средец, ул. Кракра № 20; 

3. гр. София, район Триадица, ул. Цар Асен № 69; 

4. гр. София, район Лозенец, ул. Синчец № 14; и др...... 

 

август 2013г. – до момента 

„И+И 91” ООД, София, системен инженер ОВК 

Координиране на проектна документация, контрол по 

изпълнение, актуването и качеството на ОВК, 

инсталациите на обект „МЕГА МОЛ – София” 

Изготвяне на оферти, провеждане на търгове по част 

ОВК и менажиране на договори 

Ноември 2006г. – август 2013г.  

„Линднер България” ЕООД, София, системен инженер 

ОВК 

Координиране на проектна документация, контрол по 

изпълнение, актуването и качеството на ОВК, 

инсталациите на обект „Резиденшъл парк София” и 

ПАС на „Сентилион” 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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Изготвяне и анализ на оферти, провеждане и участие в 

търгове по част ОВК 

 - Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Неприложимо 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качествто, 

включително тези за 

достапност на хора с 

увреждания 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление 

 

 

 Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 12. Документи 1. Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на поръчката 

от инж. Татяна Трифонова Стоянова от 18.11.2016г. – в 

оригинал, 1 стр.; 

2. Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на поръчката 

от инж. Цветелина Красимирова Костова – Колева от 

18.11.2016г. – в оригинал, 1 стр.; 

3. Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на поръчката 

от инж. Петя Енева Запрянова - Стоева от 18.11.2016г. 

– в оригинал, 1 стр.; 

4. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-01-

105 от 23.03.2016г., издадено от МРРБ  дирекция 

„Жилищна политика” - заверено копие, 6 стр. 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

12.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ за 

третото лице 

Третото лице е представило ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от физическото лице – експерт 

Петя Енева Запрянова – Стоева, с дата 18.11.2016г.  

 1.Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия 

орган или Възложителя – 

Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2.Информация за  
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икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 
 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Неприложимо 

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които може да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган и 

възложителя на държава 

членка”. 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел А „Годност”   

 2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

Лицето е вписано в Удостоверението за вписване в 

публичен регистър на лицата, извършващи обследвания 

за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, 

изготвяне на оценка за съответствие на 

инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за 

енергийни спестявания съгл. Чл. 44, ал. 1 от Закона за 

енергийната ефективност на „Българо – австрийска 

консултантска компания” АД 

Удостоверение № 00289 от 07.06.2016г. Агенция за 
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устойчиво енергийно развитие 

 

Участникът е посочил уеб адрес на АУЕР 

www.seea.government.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил следните 

основни доставки или 

предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: 

Неприложимо 

 

 т. 6) Образователна и 

професионална квалификация 

на  

 

 а/ на доставчика на услугата 

или самия изпълнител 

 

 

 

 

3. Експерт 2 инвеститорски контрол – инж. Петя 

Енева Запрянова - Стоева (граждански договор)  

Магистър по специалност „ТОПЛОТЕХНИКА”; 

Рег. № на диплома № 92399/27.09.2006г. Технически 

университет София 

 

Удостоверение за професионална квалификация № ЕС 

785 за „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради”  

Професионален опит в зависимост от изискванията 

посочени в обявлението  

Септември 2011г. - до момента 

БАКК АД – експерт енегрийни обследнавия – 

инвеститорски контрол; 

- извършване на боследвания за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради съгласно 

ЗЕЕ;  

- извършване на енергийни одити по проект 

„Енергийно обновяване на българските домове”  по 

ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”; 

- Упражняване на инвеститорски контрол на следните 

сгради, реализирани по проекта на територията на 

гр. София по дейност 1 „идентифициране на сгради 

и подпомагане на ССО и СС” в процеса по 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради по договор 

„проектен мениджър” за територията на гр. София – 

проект „Енергийно обновяване на българските 

домове”7 

1. гр. София, ж.к. Изток, ул. А. П. Чехов № 24; 

2. гр. София, район Средец, ул. Кракра № 20; 

3. гр. София, район Триадица, ул. Цар Асен № 

69; 

4. гр. София, район Лозенец, ул. Синчец № 14; 

5. и др...... 

 

август 2013г. – до момента 

„И+И 91” ООД, София, системен инженер ОВК 

http://www.seea.government.bg/


 

130 

 

 

Координиране на проектна документация, контрол по 

изпълнение, актуването и качеството на ОВК, 

инсталациите на обект „МЕГА МОЛ – София” 

Изготвяне на оферти, провеждане на търгове по част 

ОВК и менажиране на договори 

Ноември 2006г. – август 2013г.  

„Линднер България” ЕООД, София, системен инженер 

ОВК 

Координиране на проектна документация, контрол по 

изпълнение, актуването и качеството на ОВК, 

инсталациите на обект „Резиденшъл парк София” и 

ПАС на „Сентилион” 

Изготвяне и анализ на оферти, провеждане и участие в 

търгове по част ОВК 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

13. Декларация за ангажираност на 

експерт по чл. 65, ал. 3 от ЗОП 

Участникът е представил декларация-собствен 

образец от 18.11.2016г. в оригинал; 

12. Документи   

13.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ за 

третото лице 

Третото лице е представило ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от физическото лице експерт – 

Татяна Трифонова Стоянова с дата 18.11.2016г.   

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Неприложимо 

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва” 

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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вноски 
 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които може да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган и 

възложителя на държава 

членка”. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 т. 1 б) През референтния 

период икономическия 

оператор е извършил следните 

основни доставки или 

предоставил следните 

основни услуги от посочения 

вид: 

Неприложимо 

 

 т. 6) Образователна и 

професионална квалификация 

на  

 

 а/ на доставчика на услугата 

или самия изпълнител 

 

 

 

 

Ръководител екип инж. Татяна Трифонова 

Стоянова (граждански договор) – строителен 

инженер Магистър по специалност „Промишлено и 

гражданско строителство”. Регистрационен № на 

Диплома: 009168/1980г. Университет по архитектура, 

строителство и геодезия – София; 

 

Професионален опит в зависимост от изискванията 

посочени в обявлението: 

Февруари 2014 – 31 декември 2015г. 

Експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност 

„Проектен мениджър за територията на гр. София – 

Проект „Енергийно обновяване на българските 

домове”” 

 

Дейност 1 „Идентифициране на сгради и подпомагане 

на ССО и СС в процеса по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради” – Упражняване на инвеститорски контрол на 

следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на гр. София:  

6. гр. София, ул. Анжело Ронкали № 7; 
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7. гр. София, ул. Кота 1050 № 3, вх. А, и Б; 

8. гр. София, район Връбница, кв. Модерно 

преедградие, ул. Връх Манчо, бл. 4, вх. В; 

9. гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Захарна 

фабрика”, бл. 19 

10. и др..... 

септември 2012г. – декември 2013г. 

Ръководител на екип за извършване на проверки на 

място във връзка с веритифициране на разходите по 

проекти за ремонт и рехабилитация на туристически 

атракции и съврзана инфраструктура: 

- Ръководи проверките; 

- Изпълняа функции на Експерт СМР – извършва 

документални проверки и проверки на фактичестоко 

изпълнение на строително –монтажните дейности; 

- Онговаря за координацията на екипа, за 

качественотот извършвне на проверките, за 

подготовка на докладите от проверките на място. 

Май 2007г. – март 2012г. 

Ръководител на Демострационен п роект за обновяване 

на многофамилни жлищни сгради. 

Ръководи проектните дейности за навременното им 

изпълнение и приключване; правилното използавен на 

финансовите средства и законосъобразното провеждане 

на процедурите за енергйно обновяване на 50 

многофамилни сгради на територията на 14 градове – 

общински центрове; 

- Участва във всички етапи на обновителния цикъл: 

изпълнение на конкретния процес на енергийно 

обновяване за постигане на техническите стандарти, 

който включва техническо и енергийно обследване 

на сградите, изготвяне на техническа документация 

за целите на обновяването, изпълнение на СМР и 

контрол; 

- Осъществява мониторинг на всички дейности и 

следи за своевременното идентифициране на 

проблемни ситуации и навременното прилагане на 

коригиращи действия от и към участниците. 

юни 2005 г. – април 2007г.   

Ръководител на Проект „Красива България”  

- Отговаря за цялостното изпълнение на дейностите 

по създаване на заетост чрез рехабилитация на 

градската архитектурна среда (обществени и частни 

жилищни сгради – паметници на културата и такива 

от голяма обществена или историческа значимост) 

на територията на повече от 150 общини.  

- Създава условия за качественото изпълнение на 

проектните дейности посредством осигуряване на 

указания и осъществяване на супервизия във всеки 

етап на проектния цикъл за всичките 9 регионални 

офиса на проекта. 

януари 1998г. – май 2005г. 

 

Експерт благоустройствени и строителни дейности по 
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проект „Красива България”. 

Управлява и контролира дейностите по изпълнение на 

СМР, свързани с рехабилитация на градската среда 

(обществени и частни жилищни сгради – паметници на 

културата и такива от голяма обществена или 

историческа значимост) в 18 общини, в това число 

наблюдение, контрол и оценка на изпълнените СМР, 

съставяне на отчети и сертификати. 

 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

към КИИП № 03274 направена справка от Възложителя 

Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. към КИИП и 

установи, че ръководителят на екипа притежава ППП. 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

13. Декларация за ангажираност на 

експерт по чл. 65, ал. 3 от ЗОП 

Участникът е представил декларация-собствен 

образец от 18.11.2016г. в оригинал; 

12. Документи   

 

III.14.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът е попълнил дата – 23.11.2016г., която дата се явява бъдеща и 

несъответстваща на датата на подаване на офертата, а именно 18.11.2016г. в 15 часа и 26 

минути, в следните документи от офертата на изпълнителя:  

а) Образец № 2 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

б) Образец № 3 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

в) Образец № 4 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

г) Образец № 5 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

д) Образец № 7 от офертата на Възложителя, подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

е) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Цветана Иванова Наньова, 

изпълнителен директор; 

ж) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Маргарита Методиева 

Цанова, член на съвета на директорите; 

з) Образец № 7А от офертата на Възложителя подписана от Ирена Василева Пандова, 

член на съвета на директорите; 

2.Участникът не е попълнил коректно ЕЕДОП-а на „Българо – австрийска консултантска 

компания” АД в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти”, като е посочил 

Отговор „НЕ”, като същевременно в същия ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности”, точка 6), а) е попълнил 

информация, относно трети лица – експерти, които ще използва и са сключили 

граждански договор с „Българо – австрийска консултантска компания” АД. 

3. Участникът е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на експерт 

инж. Цветелина Красимирова Костова – Колева, за която не е декларирал, че притежава 

пълна проектантска правоспособност, в съответствие с изискванията на точка 10.16 и във 

http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV 

„Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

 

III.14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1. Участникът да представи попълнени Образци № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 7А от 

изпълнителния директор и от членовете на съвета на директорите със съответстващи 

дати, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

2.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП на „Българо – австрийска 

консултантска компания” АД в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел 

В „Информация относно използването на капацитета на други субекти”, с коректно 

попълнена информация относно използването на трети лица – експерти. 

3. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност на експерт 

инж. Цветелина Красимирова Костова – Колева, в съответствие с изискванията на точка 

10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от 

Част IV „Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

 

III.15. Оферта № 15 от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 16 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 15 – РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. – 

„ЕП  КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175455625 

Обособена позиция № 16 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

09.11.2016г. – оригинал, 1 стр.; 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по Образец № 1Б на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на Участникът е представил декларация по Образец 5 
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НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец7А 

на Възложителя от 09.11.2016г.  в оригинал, 3 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството „ЕП  КОНСУЛТ” ЕООД, с дата 

07.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 -Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 -Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

Вписан е в ТР на РБ към АВ 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа,  

 

www.brra.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 3 броя дейности 

/услуги/, с посочване на стойностите, датите и 

получателите.  

 
Описание Суми Дати Получатели 

Като част от 

Договор № РД-

02-29-

140/11.07.2012г. 

с предмет 

„Проктен 

мениджър за 

територията на 

Южен 

Централен 

Район за 

изпълнение на 

проект 

„Енергийно 

обновяване на 

българските 

домове” в 

рамките на 

Дейност 1: 

Упражняване 

на 

инвеститорски 

контрол за 46 

сгради за 

изпълнение на 

енергоефетивни 

мерки в 

многофамилни 

жилищни 

сгради 

82 897 

лв. 

01.07.2015г. 

– 

31.12.2015г. 

МРРБ ул. 

Св. Св. 

Кирил и 

Методий 

17-19 

Гергана 

Благиева – 

директор 

на 

дирекция 

„Жилищна 

политика” 

тел. 

9405900 

 

Приложени са  следните доказателства: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-

01-106 от 24.03.2016г., издадено от МРРБ  

http://www.brra.bg/
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дирекция „Жилищна политика” - заверено копие, 8 

стр.; 

 т. 6) Образователна и 

професионална квалификация на  

 

 а) на доставчика на услугата 

или самия изпълнител  

 

а) Ръководител екип инж. Драговест Благоев 

Джалов (трудов договор в „ЕП КОНСУЛТ” 

ЕООД) – магистър – инженер конструктор; по 

специалност „Промишлено и гражданско 

строителство - конструкции”. Регистрационен № на 

Диплома 25033/02.02.1989г. Университет по 

архитектура, строителство и геодезия – София; 

 

Удостоверение за професионална квалификация№ 

ЕС 790 за „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради”  

Професионален опит  - юли 2015 – 31 декември 

2015 

Експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност; 

„Проектен мениджър за територията на Южен 

централен район на планиране – Проект 

„Енергийно обновяване на българските домове”” 

 

Дейност 1 „Идентифициране на сгради и 

подпомагане на ССО и СС в процеса по изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност в 

мнгопрофилни жилищни сгради”, в т.ч.  

  Упражняване на инвеститорски контрол на 

следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на Южен централен район; 

a) гр. Смолян, ул. Миньорска 2, бл. 

Агрофирма; 

b) гр. Пазарджик, ул. Иван Соколов № 18; 

c) гр. Смолян ул. Училищна № 5, бл. Еделвайс 

d) гр. Хасково, ул. Ком № 2, вх. А; 

e) гр. Кърджали, ул. Волга № 2, бл. Здраве и 

др. 

 

09.2012г.-12.2013г. 

Ръководител на екип за извършване на проверки 

на място във връзка с верифициране на разходите 

по проекти за ново строителство, ремонт, 

реконструкция, повишаване на енергийната 

ефективност на сграден фонд по проект 

„Наблюдение и контрол на изпълнението на 

проекти по ОПРР 2007 – 2013г. с цел подобряване 

процеса на верификация на средствата за 

ефективно и качествено изпълнение на 

проектите”. 

- Ръководи проектите; 

- Отговоря за координацията на екипа, за 

качественото извършване на проевирките, за 

подготовка на докладите от проверките на 

място. 
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Приложени са следните доказателства за 

професионален опит: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-

01-106 от 24.03.2016г., издадено от МРРБ  

дирекция „Жилищна политика” - заверено копие, 8 

стр.; 

 

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КИИП:  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосоченият експерт не е вписан 

в Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност  

 

2. Експерт инвеститорски контрол – инж. 

Антоанета Йорданова Димова (граждански 

договор) – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА по специалност 

„Електротехника”; Регистрационен № на диплома: 

96 852/23.11.2007г.; Технически университет – 

София; 

Удостоверение за професионална квалификация№ 

ЕС 792 за „Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради” 

 Професионален опит съгласно изискванията: 

юли 2015 – 31 декември 2015 

 

експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност; 

 

„Проектен мениджър за територията на Южен 

централен район на планиране – Проект 

„Енергийно обновяване на българските домове”” 

Дейност 1 „Идентифициране на сгради и 

подпомагане на ССО и СС в процеса по изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност в 

мнгопрофилни жилищни сгради”, в т.ч.: 

  Упражняване на инвеститорски контрол на 

следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на Южен централен район; 

a) гр. Пазарджик, ул. Иван Соколов № 18; 

b) гр. Хасково, ул. Ком № 2, вх. А; 

c) гр. Кърджали, ул. Волга № 2, бл. Здраве; 

d) и др........ 

 

Приложени са  следните доказателства за 

професионален опит: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-

01-106 от 24.03.2016г., издадено от МРРБ  

дирекция „Жилищна политика” - заверено копие, 8 

стр.; 

 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КИИП:  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосоченият експерт е вписан в 

Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. под № 13151 и 

притежава ППП 

 

 

3. Експерт инвеститорски контрол – инж. 

Лиляна Кръстева Енева (трудов договор в „ЕП 

КОНСУЛТ” ЕООД) 

 

МАГИСТЪР – ИНЖЕНЕР, регистрационен № на 

диплома: 38060/30.05.1981г., Технически 

университет – София; 

Магистър по специалност „Топлотехника”  

 

Удостоверение за професионална 

квалификация№ ЕС 467 за „Обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради” 

  

Професионален опит съгласно изискванията: 

„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД 

05.2013г. – до момента 

 

експерт инвеститорски контрол и енергийна 

ефективност; 

 

като част от екипа на „Проектен мениджър за 

територията на Южен централен район на 

планиране – Проект „Енергийно обновяване на 

българските домове” по Дейност 1 от договора с 

МРРБ „Идентифициране на сгради и подпомагане 

на ССО и СС в процеса по изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в мнгопрофилни жилищни 

сгради”, в т.ч.: 

  Упражняване на инвеститорски контрол на 

следните сгради реализирани по Проекта на 

територията на Южен централен район; 

гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 28 

гр. Пловдив, ул. Иван Вазов № 8, вх. А; 

гр. Кърджали, ул. Възрожденци, бл. 61; 

и др. 

 

Извършване на обследвания за евергийна 

ефективност и сертифициране на сгради съгласно 

ЗИИ; 

 
ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

01.2011г. – 08/2016 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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Надзор в проектирането и строителството – ЧАСТ: 

ОВКГХТ; 

Извършване на обследвания за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради съгласно 

ЗЕЕ; 

Приложени са  следните доказателства за 

професионален опит: 

Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-

01-106 от 24.03.2016г., издадено от МРРБ  

дирекция „Жилищна политика” - заверено копие, 8 

стр.; 

 

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КИИП:  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че горепосоченият експерт е вписан в 

Регистър на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност към 01.09.2016 г. под № 07071 и 

притежава ППП 

 б/ Неговия ръководен състав  

 Съгласно изискванията на 

Възложителя, участникът 

трябва да разполага с 

инженерно-технически 

персонал за изпълнение на 

поръчката, включващ най-

малко: 

 

 - Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Неприложимо 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качествто, 

включително тези за достапност 

на хора с увреждания 

Неприложимо 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление 

Неприложимо 

 Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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 12. Документи 1 Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на 

поръчката от инж. Лиляна Кръстева Енева, експерт 

– Инвеститорски контрол от 09.11.2016г. – в 

оригинал, 1 стр.; 

2. Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на 

поръчката от инж. Антоанета Йорданова Димова, 

експерт – Инвеститорски контрол от 09.11.2016г. – 

в оригинал; 

3. Декларация по образец на изпълнителя за 

ангажираност на експерт за изпълнението на 

поръчката от инж. Драговест Благоев Джалов, 

ръководител на екип за осъществяване на – 

Инвеститорски контрол от 09.11.2016г. – в 

оригинал; 

4. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП изх. № 02-

01-106 от 24.03.2016г., издадено от МРРБ  

дирекция „Жилищна политика” - заверено копие, 8 

стр. 

 

III.15.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на 

Ръководител екип инж. Драговест Благоев Джалов, за който не е декларирал, че 

притежава пълна проектантска правоспособност, в съответствие с изискванията на точка 

10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

III.15.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност на 

Ръководител екип инж. Драговест Благоев Джалов, в съответствие с изискванията на 

точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

III.16. Оферта № 16 от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД, за участие по 

обособена позиция № 7 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 16 - РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. - 

„ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 200907206 

Обособена позиция № 7   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

09.11.2016г. – оригинал, 2 стр.; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 2 стр.; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец7А на Възложителя от 09.11.2016г. в  

оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващия 

дружество „ТЕХНОСТРОЙ – 

ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД с дата 09.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – участникът е посочил данни за 

достъп по електронен път в сайта на ДНСК до 

исканата информация  

 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

 

Удостоверение № РК - 0391 от 13.02.2015г. от 

ДНСК – заверено копие, 1 стр.,  

Списък на правоспособните физически лица, чрез 

които се упражнява дейност от 19.02.2016г. на 

ДНСК  - за 35 броя експерти – заверено копие, 2 

стр. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  - 

Застрахователна полица № 

1312161000133121119493 от 20.07.20126 г. на ЗК 

„Лев инс” АД, за професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството  

300 000 лв. 

 - Раздел В „Технически и  

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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професионални способности”  

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са  4 бр. услуги за 

упражняване на строителен надзор  с посочване на 

стойностите, датите и получателите.  

 
Описание Суми Дати Получатели 

„Повишаване на 

енергийната 

ефективност на ОУ 

„Хр. Ботев”, гр. 

Сапарева баня, 

УПИ – III – „За 

училище”, кв. 125, 

по плана на гр. 

Сапарева баня, 

общ. Сапарева 

баня, обл. 

Кюстендил 

3 635 

лв. 

От 

10.06.2013г. 

до 

20.12.2013г. 

Община 

Сапарева 

баня, инж. 

Сашо 

Иванов, тел. 

0701/ 41913 

„Мерки за ЕЕ и 

достъпна 

архитектурна среда 

на сградите на 

националната 

художествена 

академия: 

1. Сграда на 

НХА на 

бул. 

Цариградс

ко шосе № 

73; 

2. Сграда на 

НХА на 

бул. Г.М. 

димитров 

№ 100” 

28 400 

лв. 

 От 

29.08.2012г. 

до 

05.12.2013г. 

 Национална 

художествена 

академия  

 

Проф. 

Светослав 

Кокалов 

 

Тел. 02 987 

80 64 

Обновяване и 

основен ремонт на 

сграда – музей и 

„Подобряване на 

туристическата 

инфраструктура 

чрез изграждане на 

архитектурни 

елементи за 

обслужване на 

отдиха и туризма”,  

Подобект 1: 

местност 

„Поленето”, 

Подобект 2: 

местност 

„Мраценковото”; 

Подобект 3: 

местност 

„Васьовец”; 

Подобект 4: 

местност „Крива 

ела”; Подобект 5: 

местност „Теренът 

около х. Семково” 

12 100 

лв. 

От 

01.07.2013г. 

до 

17.06.2014г. 

Община 

Белица, инж. 

Ибрахим 

Палев, тел.: 

07444 23 23  

Основен ремонт на 

Спортен комплекс 

 

48 500 

от 

14.10.2014г. 

Община 

Тополовград 
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– гр. Тополовград лв. до 

01.09.2015г.  

Божин 

Божинов – 

Кмет 

Тел.: 0470 

52280 

 

Приложени са следните доказателства: 

1.Референция изх.№П-2555/20.12.2013 г. издадена 

от Кмета на община Сапарева баня – зав. копие, 1 

стр. 

2. Референция изх. №1745/05.12.2013 г. от 

Национална художествена академия София – зав. 

Копие, 1 стр. 

3. Референция изх.№26-00-96/17.06.2014 г. от 

Кмета на община Белица – зав.копие, 1 стр. 

4. Удостоверение изх.№967/01.09.2015 г. издадено 

от Кмета на община Тополовград – заверено копие, 

1 стр. 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 Неприложимо 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

Неприложимо 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

Неприложимо 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

- ръководен състав  

Неприложимо 

 7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

Неприложимо 

 8) Средна годишна численост на 

състава  

Неприложимо 

 9) Следните инсрументи, 

съоръжения или техническо 

оборудване 

Неприложимо 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация и е приложил 

 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил исканата информация само 

относно раздел ІV 

12. Документи 1.Референция изх.№П-2555/20.12.2013 г. издадена 

от Кмета на община Сапарева баня – зав. копие, 1 

стр. 

2. Референция изх.№1745/05.12.2013 г. от 

Национална художествена академия София – зав. 

Копие, 1 стр. 

3. Референция изх.№26-00-96/17.06.2014 г. от 

Кмета на община Белица – зав.копие, 1 стр. 
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4. Удостоверение изх.№967/01.09.2015 г. издадено 

от Кмета на община Тополовград – заверено копие, 

1 стр. 

5. Удостоверение № РК - 0391 от 13.02.2015 г. от 

ДНСК – заверено копие, 1 стр.,  

6. Списък на правоспособните физически лица, 

чрез които се упражнява дейност от 19.02.2016 г. 

на ДНСК  - за 35 броя експерти – заверено копие, 2 

стр 

 

            III.16.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

част ІV, без да посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

 

III.16.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.16.1.1 от 

настоящия протокол. 

 

       III.17. Оферта № 17 от „ЕРОУ” ООД, за участие по обособена позиция № 10 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 17 - РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. - 

„ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847 

Обособена позиция № 10  

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи от 

09.11.2016г. – оригинал; 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 
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№2;  

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 09.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец7А на Възложителя от 09.11.2016г. в  

оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващия 

дружеството с дата 09.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил   надлежно исканата 

информация като е представил: 

Посочил е ЕИК 130375847 

Удостоверение РК-05556 от 22.12.2015 г. от ДНСК 

– заверено копие 

участникът е посочил данни за достъп по 

електронен път в сайтовете на Агенцията по 

вписванията и  ДНСК до исканата информация  

www.brra.bg 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

Неприложимо  

Участникът е попълнил  

информация за 300 000 лв. застрахователна сума 

 

Представил е допълнително застрахователна 

полица № 1345341 от 01.08.2016 г.  от ЗАД 

„Алианц България”АД – заверено копие 

застрахователно полица № 1345342 от 01.08.2016 

г.  от ЗАД „Алианц България”АД – заверено копие 

 -  Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са  1 бр. услуги за 

упражняване на строителен надзор  с посочване на 

стойностите, датите и получателите. 
Описание Суми Дати Получатели 

Упражняване 

на строителен 

надзор върху 

СМР за 

провеждане 

на енергийно 

– ефективни 

дейности в 

общинската 

образователна 

система на 

община 

23 808 

лв. с 

включен 

ДДС 

15.07.2014г. 

– 

27.11.2014г. 

Община 

Ямбол 

http://www.brra.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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Ямбол, на 

следните 

обекти: 

1. ПГ „В. 

Левски” и МГ 

„А. Радев”, 

2.ГПЧЕ „В. 

Карагьозов” и 

НУ „Проф. 

Нойков” 

3. ОУ „Димчо 

Дебелянов” 

4. ОУ 

„Николай 

Петрини” 

5. ЦДГ 

„Слънце”; 

6. ЦДГ 

„Биляна” 

7. ЦДГ 

„Червената 

шапчица” 

 

Представено е допълнително като доказателство 

Удостоверение за добро изпълнение изх. №2801-

04675/12.03.2015г. издадено от Кмета на община 

Ямбол – заверено копие, 2 стр. 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е приложил  Списък на 

правоспособните физически лица, чрез които се 

упражнява дейност от 22.12.2015г. издадено  от 

ДНСК за 25 лица – заверено копие.  

 3) Технически съоражения и 

мерки за гарантиране на 

качеството  

Неприложимо 

Участникът е приложил три броя серкификати 

както следва: 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 9001:2008, № Q1400718 валиден до 

18.10.2017 г. на SNAS – заверено копие 

Сертификат ISO 14001:2004 за управление на 

околната среда № Е1400718 валиден до 

18.10.2017г. - на SNAS заверено копие 

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за система за 

управление на безопасността № R1400718  валиден 

до 18.10.2017 г. - на SNAS заверено копие 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

Неприложимо 

 

 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

- доставчика на услуги или 

самия изпълнител 

- ръководен състав  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация за  

а) Експерт № 1 – арх. Димитринка Георгиева 

Тодорова – прит. Диплома серия ОЯ № 009542 от 

1978г. – ВИАС – гр. София за специалност 

архитектура. 
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Притежаваща квалификация – Архитект. 

Номер 1 по ред по заверен списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 

Удостоверение № РК-0556/22.12.2015г. на „ЕРОУ” 

ООД. Професионален опит в областта на 

строителния надзор и инвеститорския контрол – 15 

г. като участник в екипа на ЕРОУ ООД като 

експерт по част „Архитектура”. Упражнила 

строителен надзор в екипа на ЕРОУ ООД за 

обекти: „Провеждане на енергийно – ефективни 

дейности в общинската образователна система на 

общ. Ямбол”  

 

Експерт № 2 – инж. Лина Георгиева Кунчева – 

прит. Диплома серия Б 82 № 004639 от 1983г. 

ВМЕИ „В.И.Ленин” – гр. София, за спец. 

Промишлена топлотехника. Притежаваща 

квалификация – Машинен инженер. Номер 14 по 

ред по заверен списък на екипа от 

правоспособните физически лица към 

Удостоверение № РК-0556/22.12.2015г. на „ЕРОУ” 

ООД. Професионален опит в областта на 

строителния надзор и инвеститорския контрол – 10 

г. като участник в екипа на ЕРОУ ООД като 

експерт по част „ОВКИ/ЕЕ”. Упражнила 

строителен надзор в екипа на ЕРОУ ООД за 

обекти: „Провеждане на енергийно – ефективни 

дейности в общинската образователна система на 

общ. Ямбол”  

 

б) Ръководител екип – инж. Николай Георгиев 

Самарджиев – прит. Дипломасерия А88 № 002877 

от 1988г. – ВИАС гр. София за специалност ПГС – 

конструкции. Притежаващ проф. Квалификация 

строителен инженер. Номер 3 по ред по заверен 

списък на екипа от правоспособните физически 

лица към Удостоверение № РК-0556/22.12.2015г. 

на „ЕРОУ” ООД. Професионален опит в областта 

на строителния надзор и инвеститорския контрол – 

15 г. като участник в екипа на ЕРОУ ООД като 

ръководител екип, експерт по част „СК”, 

Координатор по ЗБУТ. Ръководил екипа на ЕРОУ 

ООД за обекти: „Провеждане на енергийно – 

ефективни дейности в общинската образователна 

система на общ. Ямбол”  

 7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 8) Средна годишна численост на 

състава  

 

 9) Следните инсрументи,съ 

оръжения или техническо 

оборудване 

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

Неприложимо 

Участникът е приложил три броя серкификати 
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стандарти за екологично 

управление”  

 

както следва: 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 9001:2008, № Q1400718 валиден до 

18.10.2017 г. на SNAS – заверено копие 

Сертификат ISO 14001:2004 за управление на 

околната среда № Е1400718 валиден до 

18.10.2017г. - на SNAS заверено копие 

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за система за 

управление на безопасността № R1400718  валиден 

до 18.10.2017 г. - на SNAS заверено копие 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът е декларирал съгласие друг район да 

получи достъп до документите – Район Младост и 

за целите на процедура в която възложител е район 

Кмета на Район Младост  

12. Документи 1. Удостоверение за добро изпълнение изх. №2801-

04675/12.03.2015 г. издадено от Кмета на община 

Ямбол – заверено копие, 2 стр.; 

2. Удостоверение РК-05556 от 22.12.2015г. от 

ДНСК – заверено копие, 1 стр.; 

3. Списък на екипа от правоспособните физически 

лица към 22.12.2015г., изд. от ДНСК; - заверено 

копие -2 стр. 

4. Застрахователна полица № 1345341 от 

01.08.2016 г.  от ЗАД „Алианц България”АД – 

заверено копие – 1 стр. 

5. Застрахователно полица № 1345342 от 

01.08.2016 г.  от ЗАД „Алианц България”АД – 

заверено копие – 1 стр.; 

6. Сертификат за внедрена система за управление 

на качеството, сертифицирана по европейски 

стандарт ISO 9001:2008, № Q1400718 валиден до 

18.10.2017 г. на SNAS – заверено копие 

7. Сертификат ISO 14001:2004 за управление на 

околната среда № Е1400718 валиден до 

18.10.2017г. - на SNAS заверено копие 

8. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за система за 

управление на безопасността № R1400718  валиден 

до 18.10.2017 г. - на SNAS заверено копие 

 

            III.17.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

             1. Участникът е представил ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирал съгласие друг район да получи достъп до документите – Район Младост и за 

целите на процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

 

III.17.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя – Кмет на район „Слатина”. 
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III. 18. Оферта № 18 от Обединение ,,НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, за участие по 

обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 18 - РСЛ16-ТД26-1963/21.11.2016г. - 

„НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът не е представил опис на съдържанието 

на документите в офертата 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1.Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал; 

- 118 стр.; 

2. Линеен календарен график – в оригинал – 3 стр.; 

3.Декларации за съответствие, за експлоатационни 

паказатели и технически паспорти за съответствие 

– заверени копия – 40 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал; 

неподписана 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 

на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по Образец 4 

на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал – 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 

на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 

на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 

7А на Възложителя от 21.11.2016г. в оригинал – 2 

стр.; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 
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надпис „Предлагани ценови параметри” надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан без посочена дата и място 

 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за 

строежи от  I – ва група,трета до пета категория, но 
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не е посочил  номер на Удостоверение за вписване. 

   

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверение за вписване  в ЦПРС от 

сайта на ЦПРС:  

 

http://register.ksb.bg/spravki.php  

и установи, че изпълнителят е вписав в ЦПРС с 

валидност до 30.09.2017г. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

2013 год. – оборот  - 2 298 000 лв 

2014 год. – оборот  - 1 375 000 лв 

2015 год. – оборот  - 3 404 000 лв 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 2 071 000 лв 

2014 год. – оборот  - 1 083 000 лв 

2015 год. – оборот  - 293 000 лв 

 

 

 

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил исканата информация за 

застрахователна сума по полица в размер на  

200 000,00лв 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

За изпълнение на строителството: 

 

http://register.ksb.bg/spravki.php
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извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно информация за 3 

обекта, изпълнени през последните 5 години за 

които е изпълнил строителство, сходно с предмета 

на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите.  

1.”Разширение и оборудване на ОДЗ № 23, 

находящо се в УПИ ІІІ – за детски комбинат, кв. 63, 

м. „Горубляне”, в район „Младост””– стойност на 

договора–3 202 494.68 с ДДС; Период на 

изпълнение–01.07.2013г. – 21.01.2014г. Възложител 

Столична община – район „Младост”; 

2. „Премахване на съществуващите сгради и  

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда на 

ОДЗ за 6 групи /2 яслени и 4 градински/ в УПИ ХV, 

кв. 236, кв. Кумарица, гр. Нови Искър”, стойност на 

работата 2 174 527.02 лв. с ДДС; Период на 

изпълнение–04.07.2013г. – 18.12.2013г. Възложител 

Столична община – район „Нови Искър”; 

3.”Изграждане и оборудване на детска градина в 

УПИ ІІІ – „за детски комбинат”, кв. 147, м. 

„Надежда – 1 част”, гр. София, на територията на 

СО – район „Надежда” – стойност на договора – 

4 169 300.07лв. с ДДС; Период на изпълнение – 

07.06.2013г. 15.02.2015г.; Възложител Столична 

община – район Надежда 

 

Не са приложени доказателства: /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. 

 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил надлежно информация за 1 

обект, за който е изготвил проектиране на  

жилищна сграда, с посочване на стойностите, 

датите и получателите. 

Проектиране на „Жилищна сграда в ж.к. Младост 

1, бул. Йерусалим” със Стойност на договора 

36 000 лв. с ДДС; Период на изпълнение – 

08.2015г.-11.2015г. Възложител „Структо” ООД 

Не са приложени доказателства: / референции / 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

1.Част „Архитектурна” – арх. Делян Стефанов 

Стефанов – водещ проектант – архитект; 

2.Част „Конструкции” – инж. Десислав Радостинов 

Мераков – магистър инженер ПГС; 

3.Част „Електро” – инж. Здравко Иванов Евлогиев 

– електроинженер; 

4.Част „ВиК” – инж. Маринела Веселинова 

Моцинова стр. инженер ВиК; 

5.Части „ОВ” и „Енергийна ефективност” – инж. 

Валентина Дилкова Пешева – машинен инженер 

„Топлотехника и ядрена енергетика”; 

6. Част „ПБЗ” – инж. Десислав Радостинов 

Мераков – магистър инженер ПГС; 

7. Част „Пожарна безопасност” – инж. Емил 
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Иванов Динев – инж. по Противопожарна техника 

и безопасност; 

8. Технически контрол по част конструкции – инж. 

Десислав Радостинов Мераков – магистър инженер 

ПГС; 

9. Част „План за управление на строителните 

отпадъци” – инж. Тихомира Димитрова Крачева – 

строителен инженер; 

 

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие в екипа проектанти с ППП в КИИП от 

сайта на КИИП и от сайта на КАБ:  

 

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all 

и установи, че   

1. инж. Десислав Радостинов Мераков; 

2. инж. Здравко Иванов Евлогиев; 

3. инж. Маринела Веселинова Моцинова; 

4. инж. Валентина Дилкова Пешева; 

5. инж. Емил Иванов Динев; 

6. инж. Тихомира Димитрова Крачева, 

7. арх. Делян Стефанов Стефанов, притежават 

пълна проектантска правоспособност и са 

вписани в Регистъра на инженерите с пълна 

проектантска правоспособност към 

01.09.2016 г. в КИИП и в регистърна на КАБ  

 

За изпълнение на строителството: 

 

1. Ръководител на екипа -  Иванов; 

2. Технически ръководител - Валентин Цветков; 

3. Специалист по електротехника - Валентин 

Тодоров Петров;  

4. Специалист „ВиК” - Илия Костадинов Велинов; 

5.  Специалист по отопление и вентилация - инж. 

Иван Мицев;  

6. Специалист за контрол по качеството - Силвия 

Тинкова Новакова; 

7. Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд - Събилян Стоянов Иванов; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

Участникът е вписал притежаването на 

сертификати ISO 9001-2008/2015 и  

ISO 14001-2004/2015 

 

Не е приложено доказателство 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/0/register/all
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът  не е декларирал наличието на екип от 

проектанти с пълна проектанска правоспособност с 

минималното изискуемо от Възложителя образование по 

съответните части. Същият не е посочил номерата и датите на 

дипломите за завършено образование и номерата на 

удостоверенията за вписване  в Камарата на архитектите и 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

 

За изпълнение на строителството: 

Участникът не е декларирал изпълнението на минималните 

изисквания на Възложителя относно екипа за изпълнение на 

строителството: 

- ръководител екип с необходимата професионална 

квалификация, професионален опит 7 години и 

професионален опит в техническото ръководство на един 

въведен в експлоатация обект; 

- технически ръководител с необходимата професионална 

квалификация съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ и професионален 

опит 5 години като техн. ръководител; 

- специалист по електротехника с необходимата 

професионална квалификация и професионален опит 3 

години; 

- специалист по водоснабдяване и канализация с 

необходимата професионална квалификация и професионален 

опит 3 години; 

- специалист по отопление и вентилация с необходимата 

професионална квалификация и професионален опит 3 

години; 

- специалист по качеството/ отговорник по качеството с 

необходимата професионална квалификация ; 

- специалист по здравословни и безопасни условия на труд с 

необходимата професионална квалификация, професионален 

опит на един въведен в експлоатация обект; 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и броят 

на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава: 

[ 2013],[7] 

[ 2014],[6] 

[ 2015],[7] 

Година, брой на ръководните кадри: 

[ 2013],[2] 

[ 2014],[2] 

[ 2015],[2] 
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9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларирал 2000 кв.м. фасадно скеле, 

лекотоварна техника и ръчен инвентар и 

елекрически инструменти 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част от 

(процентно изражение) 

поръчката 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Стандарт за управление на качеството: ISO 9001-

2008 /Система за управление на качеството/ 

издадено от TUV Аvstria 

 

Участникът не е представил доказателства за 

притежавания сертификат, нито е посочил уеб 

адрес за проверка 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът не е декларирал Стандарт или системи 

за екологично управление.  
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5. Част V: Намаляване на броя 

на квалифицираните 

кандидати 

Участникът е попълнил информация. 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  не е попълнил исканата информация  

 

12. Документи Участникът е представил проект на Договор по 

образец 8.1. на Възложителя, подписан и 

подпечатан без попълнени цени. 

 

             III.18.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът не е представил опис на съдържанието на офертата, съгласно изискванията 

на документацията за участие на Възложителя, точка 13.1.1, от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя;  

2.Участникът е представил неподписана декларация по Образец 2 от документацията на 

Възложителя от 21.11.2016г., съгласно точка 13, в) от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя; 

3. Участникът е представил подписан и подпечатан ЕЕДОП в оригинал, без да е посочил 

дата и място. 

4.В Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални способности” 

участникът не е попълнил точка 1а) и точка 1б) в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.2. и точка 10.4, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, като не е декларирал, че има опит в проектирането на 

средно или високо застрояване на жилищни и/или обществани сгради, както и не е 

посочил в ЕЕДОП-а или представил доказателства - за изпълнение на строителството и 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др./за изпълнените 

услуги посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, сходни с предмета на обособената 

позиция, за която кандидатства участникът, в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.1. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата. 

5.В Част IV “Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” 

участникът не е попълнил точка 6) в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.5 от документацията за участие в процедурата, не е посочил 

образование, професионална квалификация и професионален опит, както и доказателства 

за изпълнение на изискванията на възложителя към инженеро - техническия персонал, 

посочени в точка 10.6 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата. 

6.В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” 

участникът не е попълнил точка 7 в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.10 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

7. В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление” участникът не е посочил дали съответните 

документи са на разположение в електронен формат и не е попълнен уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. 

8.Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 
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изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

 При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

9. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

 

III.18.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

1.Участникът да представи подписан и подпечатан опис на съдържанието на офертата в 

оригинал, съгласно изискванията на документацията за участие на Възложителя, точка 

13.1, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя;  

2.Подписана и подпечатана в оригинал декларация по Образец 2 от документацията на 

Възложителя съгласно точка 13, в) от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя; 

3. Подписан и подпечатан ЕЕДОП в оригинал, с посочена дата и място. 

4. ЕЕДОП с коректно попълнена Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и 

професионални способности” точка 1а) и точка 1б) в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.2. и точка 10.4, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, както и посочени доказателства - за изпълнение на 

строителството и проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 

професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, сходни с предмета на обособената 

позиция, за която кандидатства участникът, в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в точка 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя  за участие в процедурата. 

5. Попълнен ЕЕДОП в Част IV “Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 

професионални способности” точка 6) в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.5. от документацията за участие в процедурата, с образование, 

професионална квалификация и професионален опит, както и доказателства за изпълнение 

на изискванията на възложителя към инженеро - техническия персонал, посочени в точка 

10.6 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя  за участие в 

процедурата. 

6. Попълнен ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 

професионални способности” точка 7 в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в точка 10.10, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

7. Попълнен ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” с коректен уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и посочване 

дали документите са  на разположение в електронен формат. 

8.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 
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10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

9. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

 

III.19. Оферта № 19 от „АДВАНС- 2002” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 19 - РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. - 

„АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата от 22.11.2016г. в оригинал – 2 стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал - 93 стр.; 

2. Линеен график за изпълнение на СМР с Диаграма на 

работната ръка и Линеен график на механизацията в 

оригинал 2 стр.; 

3. Сертификати и декларации за съответствие  заверени 

копия – 107 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 1 стр.; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 1стр.; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

Участникът е представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 2 стр.; 
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на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 1 стр.; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

Участникът е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 1 стр.; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 2 стр.; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан от управляващите дружеството „АДВАНС- 

2002” ЕООД дата 22.11.2016г. 

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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вноски 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за 

строежи от  I – ва група, първа до пета категория, 

валидност на талона 30.09.2017г., Участникът е 

представил като доказателство: 

Удостоверение № I-TV 015903, ведно с талон към него, 

издадени от КСБ – заверено копие – 1 стр. 

За строежи от ІІ група – строежи от трета и четвърта 

категория, валидност на талона 30.09.2017г.  

Участникът е прадставил като доказателство 

Удостоверение № ІI-TV 004532, ведно с талон към 

него, издадени от КСБ – заверено копие – 1 стр. 

 

Участникът е посочил уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа,  

www.register.ksb.bg 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот - 578 000 лв 

2014 год. – оборот - 1 179 000 лв 

2015 год. – оборот - 10 379 000 лв 

 

 

 

Брой години, среден годищен оборот за 3-те години : 

4 045 333,33лв 

 

 

www.brra.bg 

 2а) Неговият („конкретен“) 2013 год. – оборот - 578 000 лв 

http://www.register.ksb.bg/
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годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или  

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2014 год. – оборот - 1 179 000 лв 

2015 год. – оборот - 10 379 000 лв 

 

 

 

 

 

Брой години, среден годищен оборот за 3-те години : 

4 045 333,33лв  

 

 

www.brra.bg 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

600 000,00лв 

Валидност на застрахователна полица 24.04.2016г до 

25.04.2017г 

 

www.dzi.bg 

ДЗИ-Общо Застраховане ЕАД 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил надлежно информация за 1 

обект, за който е извършил проектиране и 

реконструкция на обект „Инкубатор” – по проект 

„Научно-технологичен парк” гр. София - 12 177 м2, 

Проектиране и СМР по следните части: Архитектура 

включваща изпълнение поставяне на топлоизолация по 

покрив и стени, поставяне на ходроизолация и дограма 

и др. Конструктивна, Електро, ОВиК, ВиК, Пожарна 

безопасност, Технологична, Геодезия, 

Паркоустройство, Пътна и Организация на движението, 

ПБЗ, Управление на строителните отпадъци (УСО)  

 

Приложени са следните доказателства : 

Референция от 21.01.2016г. от ДЗЗД „Соф тех парк”, за 

извършено проектиране от изпълнителя на стойност 

430 141.14лв. – заверено копие – 1 стр.  

Разрешение за ползване № СТ – 05 – 2548/23.12.2015г. 

на ДНСК 

Участникът е посочил Уеб адрес ДЗЗД Соф Тех Парк 

 

Референция от 21.01.2016г. от ДЗЗД „Соф тех парк”, на 

стойност 5 903 950.00лв.– заверено копие.  

 

За изпълнение на строителството: 

http://www.dzi.bg/
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Участникът е попълнил надлежно информация за 17 

обекта, за които е изпълнил строителство, сходно с 

предмета на поръчката, с посочване на стойностите, 

датите и получателите.  

1.Строително – монтажни работи на обект: Въвеждане 

на ЕСМ и СРР в общинска сграда, община Маджарово 

СМР – подмяна на дограма 

СМР – топлинно изолиране на външни стени; 

СМР – топлинно изолиране на покрив (демонтаж и 

монтаж на хидроизолация под керемиди) и др. видове 

СРР съгласно КСС  

Уеб адрес на орган или лужба, издаваща документа 

/www.madzharovo.bg/ - община Маджарово  

Приложени са следните доказателства : 

Референция изх. № 850 от 11.04.2013г. от Община 

Маджарово, за извършени СМР на стойност 164 262.81 

лв. – заверено копие – 1 стр.; 

 

2. Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. 

Перущица – 4 475 м2 

Изграждане на мултифункционална СПОРТНА ЗАЛА – 

изпълнение на СМР по следните части: Архитектура – 

включваща изпълнение поставяне на топлоизолация на 

покрив и стени, поставяне на хидроизолация, поставяне 

на дограма и др. Изпълнение по др. части: 

Конструкции, Електро, СОС, Озвучителна система, 

Видеонаблюдение, Пожароизвестителна система, ОВК, 

ВиК, изграждане на Вертикална планировка и 

Озеленяване  

Уеб адрес на орган или служба, издаващи документа – 

Община Перущица  

 

Приложени са следните доказателства:  

1.Референция от 21.12.2015г. от Община Перущица, за 

извършени СМР на стойност 5 491 056.54лв. – заверено 

копие - 1 стр.; 

 

4. Рамково споразумение № РД-02-29-86/19.02.2015г. 

BG161PO001-1.2.01-0001 – обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на СМР работи за обновяване за 

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно 

обновяане на болгарските домове”” по ОП „Регионално 

развитие” 2007 – 2013г. ОП -5 за ЮЦР – Възложител 

МРРБ – Индивидуални сключени и изпълнени 

договори за СМР – 14 бр. 

Уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,  

/www.mrrb. government.bg/ МРРБ 

 

Приложени са следните доказателства: 

1.Удостоверение изх. № 02-01-68/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 78 259.97 

издадено от МРРБ – заверено копие – 2 стр.; 

2.Удостоверение изх. № 02-01-71/22.02.2016 по Чл.51, 
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ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 92 636.67 

лв.издадено от МРРБ – заверено копие – 2 стр.; 

3.Удостоверение изх.№ 02-01-73/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 65 460.17 

лв. издадено от МРРБ – заверено копие – 2 стр.; 

4.Удостоверение изх.№ 02-01-72/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 85 610.06 

лв. издадено от МРРБ – заверено копие, 2 стр.; 

5. Удостоверение изх.№ 02-01-70/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 44 727.74 

лв., издадено от МРРБ – заверено копие, 2 стр.; 

6. Удостоверение изх.№ 02-01-69/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 83 698.09 

лв, издадено от МРРБ – заверено копие, 2 стр.; 

7. Удостоверение изх.№ 02-01-67/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 139 595.51 

лв. издадено от МРРБ – заверено копие, 2 стр.; 

8. Удостоверение изх.№ 02-01-66/22.02.2016 по Чл.51, 

ал.4 от ЗОП, за извършени СМР на стойност 76 293.65 

лв. издадено от МРРБ – заверено копие – 2 стр.; 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:  

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне 

на списъка, моля, посочете 

сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или части 

субекти:  

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка) 
Описание Суми Дати Поручатели 

Инженеринг 

(проектиране и 

реконструкция) 

на обект: 

„Инкубатор”, 

реализиращ се 

по проект 

„Научно-

технологичен 

парк” гр. София; 

РЗП 12 177 м2 

Проектиране по 

следните части: 

Архитектура 

включваща 

изпълнение 

поставяне на 

топлоизолация 

по покрив и 

стени, поставяне 

на 

хидроизолация и 

дограма и др. 

видове СМР и 

интериор; 

Конструктивна, 

Електро, ОВиК, 

ВиК, Пожарна 

безопасност, 

Технологична, 

Геодезия, 

паркоустройство, 

пътна и 

Организация на 

движението, 

ПБЗ, управление 

430 141.14 23.07.2014г. 

– 

30.12.2014г. 

„София Тех 

Парк” АД 
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на строителните 

отпадъци (УСО)  
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

1.Част „Архитектурна” /водещ проектант/ – арх. Майя 

Евгениева Христова  

2.Част „Конструкции” – инж. Людмил Цветанов 

Ангелов 

3.Част „Електро” – инж. Ася Йорданова Малакова 

4.Част „ВиК” – инж. Маргарита Маринова Чемишанова 

5.Части „ОВ” – инж. Гергана Стефанова Русева-

Божилова 

6.Част „Енергийна ефективност” – инж. Ана Симеонова 

Петкова 

7.Част „ПБЗ” – инж.Мартин Божидаров Кирилов 

8.Част „Пожарна безопасност” – инж. Георги Иванов 

Димитров  

9.Технически контрол по част конструкции – инж. 

Михаил Бруно Брозиг 

10.Част „План за управление на строителните 

отпадъци” – инж. Надя Андреева Влаева - Стоименова 

 

За изпълнение на строителството: 

 

1. Ръководител на екипа инж.Коста Георгиев Дедов – 

ръководител на екип и обект въведен в експлоатация 

„Изграждане на многофункционална спортна зала”-

Перущица 

2. Технически ръководител - Маргарит Петров Тодоров  

3. Специалист по електро – инж. Ценко Иванов Ценов 

4.Експерт по част  „ВиК” – инж. Радка Пенчева 

Кантарджиева- Господинова 

5. Експерт по част  „ОВиК” – инж.Нели Георгиева 

Икономова  

6.Експерт за контрол по качеството – инж. Борислав 

Атанасов Кирилов 

7.Експерт координатор длъжностно лице по 

безопасност и здраве при работа в строителството – 

Ружа Асенова Сиртова 

- обект „Изграждане на многофункционална спортна 

зала” - Перущица 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

Участникът е вписал притежаването на: 

Сертификат ISO 9001-2008/ система за управление на 

качеството,  

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 100 160012, валиден до 

14.09.2018г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 

 

Сертификат ISO 14001-2004 система за управление на 
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околната среда; 

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 104 160012, валиден до 

14.09.2018г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 

 

Сертификат BS OHSAS 18001-2007 за внедрена 

система за управление на здравето и безопасността; 

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 116 160012, валиден до 

11.02.2019г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

„АДВАНС-2002” ЕООД 

Управител: инж.Лъчезар Гочев Петев – строителен 

инженер, диплома № 37441/2010 – УАСГ - София 

 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е декларирал наличието на екип от 

проектанти с пълна проектанска правоспособност с 

минималното изискуемо от Възложителя образование 

по съответните части. Същият е посочил номерата и 

датите на дипломите за завършено образование и 

номерата на удостоверенията за вписване  в Камарата 

на архитектите и Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране. 

 

1.Част „Архитектурна” /водещ проектант/ – арх. Майя 

Евгениева Христова, архитект, Диплома № 

35694/2007г. УАСГ гр. София; 

Удостоверение – Камара на архитектите № 04282; 

2.Част „Конструкции” – инж. Людмил Цветанов 

Ангелов, строителен инженер ПГС, Диплома № 

000924/1997г.УАСГ София; Удостоверение КИИП № 

01819; 

3.Част „Електро” – инж. Ася Йорданова Малакова, 

Електроинженер, Диплома № 11ЕЕ01012/2011г.; ТУ 

Габрово; Удостоверение КИИП № 03878; 

4.Част „ВиК” – инж. Маргарита Маринова 

Чемишанова, Строителен инженер – ВиК; Диплома № 

18242/1980г. ВИАС – София, Удостоверение КИИП № 

02766; 
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5.Части „ОВ” – инж. Гергана Стефанова Русева-

Божилова, машинен инженер, Диплома № 

79117/2001г.; ТУ – София; Удостоверение КИИП № 

08097; 

6.Част „Енергийна ефективност” – инж. Ана Симеонова 

Петкова, Инженер – топлотехника, Диплома № 

94411/2007г. ТУ- София, Удостоверение – Обследване 

за Енергийна ефекстивност и сертифициране на сгради 

№ ЕС839 от 21.04.2011г. Удостоверение КИИП № 

12912; 

7.Част „ПБЗ” – инж.Мартин Божидаров Кирилов, 

строителен инженер – ССС, Диплома № 000341/2008г.; 

ВИАС – София, Удостоверение на КИИП № 13956; 

8.Част „Пожарна безопасност” – инж. Георги Иванов 

Димитров, електроинженер, Диплома № 002071/1988г.; 

ТУ – София; 

Удостоверение на КИИП по пожарна безопасност № 

08436; 

9.Технически контрол по част конструкции – инж. 

Михаил Бруно Брозиг, строителен инженер, ТГС; 

Диплома № 23934/1987г. – ВИАС гр. София; 

Удостоверение на КИИП № 01303, Удостоверение на 

КИИП за упражняване Технически контрол по част 

Конструктивна№ 00129; 

10. Част „План за управление на строителните 

отпадъци” – инж. Надя Андреева Влаева – Стоименова, 

електроинженер, Диплома № 003108/1985г. ВМЕИ 

„В.И.Ленин”-София; Удостоверение на КИИП № 

10491; Сертификат № 00113/19.11.2013г.; 

 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е декларирал изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя относно 

екипа за изпълнение на строителството: 

- ръководител екип с необходимата професионална 

квалификация. Не е декларирал наличието на 

минималния професионален опит 7 години.  

- технически ръководител с необходимата 

професионална квалификация съгласно чл.163а, ал.4 от 

ЗУТ. Не е декларирал наличието на минималния 

професионален опит 5 години;  

- специалист по електротехника с необходимата 

професионална квалификация. Не е декларирал 

наличието на минималния професионален опит 3 

години;   

 

- специалист по водоснабдяване и канализация с 

необходимата професионална квалификация. Не е 

декларирал наличието на минималния професионален 

опит 3 години; 

 - специалист по отопление и вентилация с 

необходимата професионална квалификация. Не е 

декларирал наличието на минималния професионален 

опит 3 години;  
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 - специалист по качеството/ отговорник по качеството 

с необходимата професионална квалификация ; 

- специалист по здравословни и безопасни условия на 

труд с необходимата професионална квалификация.  

 

Екип за изпълнение на строителството: 

 

1. Ръководител на екипа инж.Коста Георгиев Дедов 

– ръководител на екип и обект въведен в експлоатация 

„Изграждане на многофункционална спортна зала”-

Перущица 

Строителен инженер – ССС; Диплома № 35322/2006г. 

УАСГ – София, Строителен факултет; 

2. Технически ръководител - Маргарит Петров 

Тодоров, техник строителство и архитектура; Диплома 

№ 005056/1967г., строителен техникум „Хр. 

Смирненски” гр.Кърджали;  

 

3. Експерт по част електро – инж. Ценко Иванов 

Ценов, електроинженер, Диплома № 63491/1995г.ТУ – 

София; 

 

4. Експерт по част  „ВиК” – инж. Радка Пенчева 

Кантарджиева - Господинова. Строителен инженер – 

ВиК, диплома № 7377/1970г. – Висш инженерно-

строителен институт – София; 

 

5. Експерт по част  „ОВиК” – инж. Нели Георгиева 

Икономова, Машинен инженер, Диплома № 

44029/1985г., ВМЕИ „В.И.Ленин” – София; 

 

6.Експерт контрол по качеството – инж. Борислав 

Атанасов Кирилов, строителен инженер, Диплома № 

11451/1975г. – Висш инженерно-строителен институт – 

гр. София; 

Удостоверение – 529/04.08.2014г. за Контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството; 

7. Експерт координатор/длъжностно лице по 

безопасност и здраве при работа в строителството – 

Ружа Асенова Сиртова - обект „Изграждане на 

многофункционална спортна зала” - Перущица 

Специалист РПИ; Диплома № 104/1996г. Институт по 

минно дело и металургия гр. Кърджали, 

Удостоверение № 1028/24.06.2016г. за „Координатор 

по безопасност и здраве в строителството”; 

Удостоверение № 381/10.06.2015г. за „Безопасни 

условия на труд 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Сертификат ISO 14001-2004 система за управление на 

околната среда; 

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 104 160012, валиден до 

14.09.2018г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 
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 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава: 

[ 2013],[3] 

[ 2014],[24] 

[ 2015],[62] 

Година, брой на ръководните кадри: 

[ 2013],[1] 

[ 2014],[1] 

[ 2015],[1] 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Участникът е декларирал 2000 кв.м. фасадно скеле. 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Стандарт за осигуряване на качеството : ISO 9001-2008 

/Система за управление на качеството/  

 

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 100 160012, валиден до 

14.09.2018г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 

 

www.tuev-nord.bg; 

ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

Сертификат ISO 14001-2004 система за управление на 

околната среда; 

 

 

Приложени са следните доказателства: 

Сертификат рег. № 32 104 160012, валиден до 

14.09.2018г. изд. от Тюф Норд България ЕООД; 

 

www.tuev-nord.bg; 

ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 

http://www.tuev-nord.bg/
http://www.tuev-nord.bg/
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и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът не е попълнил изцяло исканата 

информация  

 

12. Документи Удостоверение № I-TV 015903 валидно до 30.09.2017г., 

издадено от КСБ – заверено копие – 1 стр. 

  Удостоверение № II-TV 004532 валидно до 

30.09.2017г., издадено от КСБ – заверено копие – 1 стр. 

  Сертификат ISO 9001-2008, № 32 100 160012 – валиден 

до 14.09.2018г., издаден от ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ 

ЕООД - заверено копие – 1 стр. 

  Сертификат ISO 14001-2004, № 32 104 160012 – 

валиден до 14.09.2018г., издаден от ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ ЕООД - заверено копие – 1 стр. 

  Сертификат BS OHSAS 18001-2007, № 32 116 160012 – 

валиден до 11.02.2019г., издаден от ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ ЕООД - заверено копие – 1 стр. 

  Застрахователна полица № 212216261000004 от 

25.04.2016г. издадена от „ДЗИ-ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – заверено копие, 2 стр. 

  Разрешение за ползване № СТ-05-2235/03.12.2015г. 

издадено от ДНСК – заверено копие – 1 стр.; 

  Разрешение за ползване № СТ-05-2548/23.12.2015г. 

издадено от ДНСК – заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Майя Евгениева Христова – 

рег. № 35694/2007 год., издадена от УАСГ – заверено 

копие, 2 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на арх. Майя Евгениева Христова – рег. № 04282 от 

камарата на архитектите в Б-я – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на арх. Майя Евгениева 

Христова – професионална отговорност № 16 595 1317 

0000551920 от 28.06.2016г. ЗАД „Армеец” – заверено 

копие, 1 стр.; 

  Диплома за Висше обр. на Людмил Цветанов Ангелов– 

рег. № 30392/1997г., издадена от УАСГ – заверено 

копие, 1 стр.; 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Людмил Цветанов Ангелов – рег. № 01819 от 

КИИП – заверено копие, 1 стр.; 

  Застрахователна полица на инж. Людмил Цветанов 

Ангелов – професионална отговорност № 

13180162110000027 от 03.06.2016г. ЗАД „Алианц Б-я” 

– заверено копие, 1 стр.; 

  Диплома за Висше обр. на Маргарита Маринова 

Калпакчиева – серия МЯ, рег. № 014572/1980г., 
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издадена от ВИАС – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Маргарита Маринова Чемишанова – рег. № 

02766 от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на инж. Маргарита Маринова 

Чемишанова – професионална отговорност № 15 465 

1317 0000491475 валидно до 21.12.2016г. ЗАД 

„Армеец” – заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Ана Симеонова Петкова– 

рег. № 94411/2007год., издадена от ТУ-София – 

заверено копие, 2 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Ана Симеонова Петкова  – рег. № 12912 от 

КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за професионална квалификация за 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради на инж. Ана Симеонова Петкова  – рег. № ЕС 

839/21.04.2011г. от ТУ-София – заверено копие, 2 стр. 

  Застрахователна полица на инж. Ана Симеонова 

Петкова – професионална отговорност № 

13180161760000018 от 22.04.2016г. ЗАД „Алианц Б-я” 

– заверено копие 

  Диплома за Висше обр. на Гергана Стефанова Русева– 

рег. № 79117/2001 год., издадена от ТУ-София – 

заверено копие, 2 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Гергана Стефанова Русева – Божилова рег. № 

08097 от 12.11.2005г. от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на инж. Гергана Стефанова 

Русева – професионална отговорност № 7261610000090 

от 18.01.2016г. ЗАД „Асет Иншуранс” АД – 

Сертификат № 00683/18.01.2016г., заверено копие, 1 

стр. 

  Диплома за Висше обр. на Ася Йорданова Малакова– 

рег. № 11ЕЕ01012/2011 год., издадена от ТУ-Габрово – 

заверено копие, 2 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Ася Йорданова Малакова – рег. № 03878 изд. 

от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на инж. Ася Йорданова 

Малакова – професионална отговорност № 

13180160200000081 изд. но 28.06.2016г. от ЗАД 

„Алианц Б-я” – заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Мартин Божидаров Кирилов 

–  издадена от УАСГ – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Мартин Божидаров Кирилов – рег. № 13956 от 

КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на инж. Мартин Божидаров 

Кирилов – професионална отговорност № 16 100 

1317С010291 от 25.02.2016г. ЗАД „Армеец” – заверено 

копие 

  Диплома за Висше обр. на Георги Иванов Димитров– 

рег. № 48621/1988г., издадена от ТУ-София – заверено 
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копие, 1 стр.; 

  

 

Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Георги Иванов Димитров – рег. № 08436 от 

КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица на Георги Иванов Димитров -

професионална отговорност № 7261510000548 от 

20.11.2015г. ЗАД „Асет Иншуранс” АД – заверено 

копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Михаил Бруно Брозиг – рег. 

№ 2393/1987 год., издадена от ВИАС – заверено копие, 

1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

– част конструктивна на инвестиционите проекти на 

инж. Михаил Бруно Брозиг – рег. № 00129 от КИИП – 

заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

– част конструктивна организация и изпълнение на 

строителството на инж. Михаил Бруно Брозиг – рег.№ 

01303 от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Надя Андреева Влаева– рег. 

№ 43643/1985 год., издадена от ВМЕИ „Ленин” - 

София – заверено копие, 1 стр. 

  Сертификат за завършен курс на  обучение на инж. 

Надя Андреева Влаева – Стоименова – № 00113/2013г. 

от КИИП – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

– част електрическа на инж. Надя Андреева Влаева – 

Стоименова – рег. № 10491 от КИИП – заверено копие 

  Застрахователна полица на Надя Андреева Влаева – 

Стоименова - професионална отговорност № 

7261610000261 от 04.03.2016г. ЗАД „Асет Иншуранс” 

АД – заверено копие 

  Диплома за Висше обр. на Коста Георгиев Дедов –  рег. 

№ 35322/2006г. издадена от УАСГ – заверено копие, 1 

стр. 

  Диплома за средно обр. на Маргарит Петров Тодоров–  

рег. № 6/1967 издадена от Техн. по строит. Гр. 

Кърджали – заверено копие, 1 стр.; 

  Диплома за Висше обр. на Ценко Иванов Ценов – рег. 

№ 63491/1995 год., издадена от ВМЕИ - София – 

заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Радка Пенчева 

Кантарджиева – рег. № 7377/1970г., издадена от ВИСИ 

- София – заверено копие, 1 стр.  

  Диплома за Висше обр. на Нели Георгиева Икономова– 

рег. № 44029/1985г., издадена от ВМЕИ - София – 

заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Висше обр. на Борислав Атанасов Кирилов 

– рег. № 11451/1975г., издадена от ВИСИ - София – 

заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за завършен курс на  обучение на инж. 

Борислав Атанасов Кирилов – № 529/2014г. от ЦПО 

Европартнер ЕООД – заверено копие, 1 стр. 

  Диплома за Полувисше обр. на Ружа Асенова Йоскова 
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– рег. № 104/1996г., издадена от Институт по минно 

дело и металургия, гр. Кърджали – заверено копие, 1 

стр. 

  Удостоверение за завършен курс на  обучение за 

координатор по безопасност и здраве на Ружа Асенова 

Сиртова – № 1028/2016г. от ЦПО към СД „КОМП- 

Добрева и съдружие” – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за завършен курс на  обучение на Ружа 

Асенова Сиртова – № 681/2015г. от ЦПО 

„Европартнер” ЕООД – заверено копие 

 

       III.19.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът не е попълнил коректно част ІV „Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от 

ЕЕДОПА – а, относно наличието на минимално изискуемият от Възложителя 

професионален опит, съгласно изискванията в точка 10.5.2. ІV „Критерии за подбор”, от 

документацията на Възложителя, а именно: 

- за ръководителя на екипа не е деклариран наличие на минималния професионален опит 7 

години.  

- за техническия ръководител  не е деклариран наличие на минималния професионален 

опит 5 години;  

- за специалиста по електротехника не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по водоснабдяване и канализация не е деклариран наличието на 

минималния професионален опит 3 години; 

- за специалиста по отопление и вентилация не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

2. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът не е попълнил коректно част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, 

като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

части ІV „Критерии за подбор”, раздели от А - Г, без да посочи части ІІ, ІІІ. 

 

III.19.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В, точка 6) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на информация посочена в точка III.19.1.1 от 

настоящия протокол. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация посочена в т. III.19.1.3 от 

настоящия протокол. 

 

III.20. Оферта № 20 от „СТиКО-2000“ ООД, за участие по обособена позиция № 11 

 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне 

на офертата, комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

отворен - не е запечатан надлежно. След обсъждане, комисията единодушно реши да 

предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като 

същата не е изготвена в съответствие с документацията за участие. Съгласно подточка 14.3, 

от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за подбор“ от документацията за 

участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката задължително се поставя 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от ЗОП – „участник, 

който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или 

в покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде отстранен от 

участие в процедурата. Това условие, поставено от възложителя в документацията за 

участие, отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид гореизложеното, 

комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани от процедурата 

участника „СТиКО-2000“ ООД на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от 

ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

 

III.21. Оферта № 21 от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО ОФЕРТА № 21 - РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. - „ПИ 
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СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ЕС АЙ” АД, ЕИК 833175762 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал от 22.11.2016г. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил  

1.Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал – 5 стр. 

ведно с приложение към него, в оригенал 100 стр.; 

2.Линейни графици, в оригинал, 2 стр. 

3.Декларации за експлоатационни показатели, 

Декларации за характеристики на строителен продукт, 

Декларации за съответствие – заверени копия, 60 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

1. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил 

декларация по Образец 4 на Възложителя от 

08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

2. „ИНЖПРОЕКТ” ООД е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

1. Участникът - „ПИ ЕС АЙ” АД е представил 

декларация по Образец 5 на Възложителя от 

08.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

2. „ИНЖПРОЕКТ” ООД е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 1 

стр. 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

 

1. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил 

декларация по Образец 7 на Възложителя от 

08.11.2016г. в оригинал; 

2. „ИНЖПРОЕКТ” ООД е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

1.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е представил 

декларация по Образец 7А на Възложителя от 

08.11.2016г. в оригинал, 2 стр.; 

2. „ИНЖПРОЕКТ” ООД е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 07.11.2016г. в оригинал, 

2 стр.; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан от „ПИ ЕС АЙ” АД, ЕИК 833175762 с дата 

22.11.2016г. 
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следната информация:   

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

Декларирал е, че ще използва капацитета на други 

субекти. 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е декларирал възлагане на подизпълнител 

„Инжпроект” ЕООД. 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за 

строежи от  I – ва група, първа до пета категория,. 

Като доказателство е приложено Удостоверение № I - 

TV 014919 издадено от КСБ, ведно с талон  валиден до  
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30.09.2017г. – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

2013 год.– оборот  - 32 681 000 лв 

2014 год.– оборот  - 64 983 000 лв 

2015 год.– оборот - 48 981 000 лв 

 

 

 

Брой години, среден годищен оборот за 3-те години : 

48 882 000лв 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой 

финансови години, е както 

следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

2013 год.– оборот  - 3 969 000 лв 

2014 год. – оборот  - 6 493 000 лв 

2015 год. – оборот - 8 320 000 лв 

 

 

 

 

 

Брой години, среден годищен оборот за 3-те години : 

6 260 000лв  

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

600 000,00лв 

Валидност на застрахователна полица 24.10.2016г до 

23.10.2017г. 

Като доказателство и приложена застр. полица № 

212216231000045 от 11.10.2016г. 

ДЗИ-Общо Застраховане ЕАД, заверено копие, 2 стр.  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 

 

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът трябва да има опит за изпълнение на 

поръчката през последните три години от датата на 
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строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

подаване  на офертата да е изпълнил поне една дейност 

с предмет и обем идентична или сходна с тази на 

поръчката заедно с доказателства за извършената 

услуга, с посочване на стойностите, датите и 

получателите.  

Използва подизпълнител – „Инжпроект” ООД – в 

отделен ЕЕДОП 

 

За изпълнение на строителството: 

Участникът трябва да има опит за изпълнение на 

поръчката през последните пет години от датата на 

подаване  на офертата да е изпълнил поне две дейности 

с предмет и обем идентични или сходни с тази на 

поръчката заедно с доказателства за извършената 

услуга, с посочване на стойностите, датите и 

получателите.  

 

Строително монтажни работи по изграждане на седем 

центъра за настаняване от семеен тип на територията на 

гр. Стара Загора, РЗП – 5 416.33м. 

Описание- Армировъчни работи – 130 850 кг. Бетонови 

работи: В10-104м3, В15-327 м3, В20-1921м3, тухлена 

зидария-620м3, газобетон – 200м3, хидроизолация, 1 

842м2, каменна облицовка – 477 м2, гранитогрес – 

2005м2, фаянс – 810м2, силикатна мазилка – 2820 м2, 

керамични плочи фасади – 290м2, ламинат – 365 м2, 

замаска 4 см – 2275 м2, замаска 6 см – 56 м2, замаска 

армирана – 530 м2, балатум – 240 м2, паркет – 490 м2, 

вътрешен грунд – 2775 м2, вътрешно боядисване – 8169 

м2, кофраж – 12 132 м2, вътрешна вароциментова 

мазилка – 6945 м2, гипсова шпакловка – 7896 м2, както 

и вик, ел, алуминиева и pvc дограма, ландшафтна 

архитектура, монтаж детски съоръжения, изпълнени 

мероприятия по енергийна ефективност. 

 

Стойност без ДДС 3 164 915.88 лв. 

Дата 21.02.2013г. – 28.01.2014г.  

Получатели – Общ. Стара Загора 

 

2.Изпълнение на строителни и монтажни работи за 

изграждане на три центъра за настаняване на деца от 

семеен тип и едно защитено жилище в гр. Казанлък;  

Обособена позиция № 1 – Стоителни и монтажни 

работи на Център за настаняване на деца от семеен тип 

(ЦНСТ) № 1 и 2 в гр. Казанлък, РЗП – 777 м2, 

 

- Описание – Армировка – 25 996.50 кг., кофраж – 

2 876.34м2, бетон В10-10.80м2, бетон В20-418.20м3, 

изравнителна замаска – 2 995, 65 м2, изолации - 

4 536.77 м2, армирана бетонова настилка – 73.50 м3, 

дървена поркивна конструкция – 23.00м3, ламаринена 

обшивка – 90.10м2, тухлена зидария 25 см. – 147.51 м3, 

тухлена зидария – 443.00м2, мазилка по стени и тавани 

– 1 806.38м2, шпакловка по стени и тавани – 
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1 752.35м2, фаянс – 197.18м2, теракот - 122.55м2, 

ламинат – 538.73м2, външна мазилка – 546.00м2, окачен 

таван – 155.10м2, тротоарни плочи – 572.27м2, бордюри 

– 232.25м, както и ВиК, Ел, Алуминиева и PVC 

дограма, Ландшафтна архитектура, монтаж на детски 

съоръжения, изпълнени меропиятия по енергийна 

ефективност. 

Стойност без ДДС – 939 321.82 лв.  

Дата – 06.08.2013г. 

Получатели – Общ. Казанлък    

 

Приложени са следните доказателства : 

 1. Референция за възложено строителство на обект 

„СМР по изграждане на 7 центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на гр. Стара Загора” -изх.№ 

10-11-5138 от 04.05.2015г. от Община Стара Загора, на 

стойност 3 164 915,88 лв. – заверено копие, 2 стр; 

2.Референция за възложено строителство на обект 

„Обособена позиция 1 -  център за настаняване на деца 

от семеен тип – дом № 1 и дом № 2” - изх.№ 168-223-2 

от 04.05.2015г. от Казанлък, на стойност 995 857,61 лв. 

– заверено копие, 2 стр.; 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да 

използва технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

Използва подизпълнител – „Инжпроект” ООД 

 

За изпълнение на строителството: 

 

Информацията е попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности”, т. 6 от ЕЕДОП 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Акредитирана пътно строителна лаборатория. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

в документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

За изпълнение на проектирането: 

Подизпълнител – „Инжпроект” ООД 

 

За изпълнение на строителството: 

- РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА ИНЖ. ДОЙКО 

КОНСТАНТИНОВ КОСТАДИНОВ степен - 

магистър инженер,  

Специалност - Промишлено и гражданско строителство 

Професионална квалификация: 

Диплома за висше образование № 000381/19.07.1993г. 

УАСГ,  

- Професионален опит - 19 год.  

 

 – технически ръководител на  обекти -  „СМР по 

изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип 

на територията на гр. Стара Загора”, „Изпълнение на 

СМР за изграждане на 3 центъра за настаняване на деца 

от семеен тип и едно защитено жилище” -гр. Казанлък и 

„Обособена позиция 1 -  СМР на център за настаняване 

на деца от семеен тип – дом №1 и дом №2”- гр. 

Казанлък. 

 

ПИ ЕС АЙ АД – от 04/2011г. до сега  - Ръководител 

обект. Ръководи, организира и контролира дейностите 

по техническото и организационно развитие на 

дружеството, оссигурява организацията по 

снабдяването на производството с необходимите 

марериали и ресурси, контролира оперативното 

управление на производството, поддържането и 

ремонта на машините и съоръженията 

 

ПИ ЕС АЙ АД – от 11/2010г. до 04/2011г. – Специалист 

строителство/технически ръководител. Ръководи 

организацията на труда в строителния обект, осигурява 

изпълнението на строителните работи, отговаря за 

правилното използване на съоръженията на обикта и 

качеството на извършваните строителни работи, 

контролира техническата и оперативна подготовка за 

работа в обекта и спазването на пр. документация. 

 

Пътно поддържане – Казанлък ООД – от 12.2004г. до 

11.2010г.  

Управител – Контролира дейността на направлението, 

разпределя задачите на служителите, спомага за 

разработването на нормативната база в Пътното 

управление, мерките за развитие на конкурентната 

пазарна организационно – икономическа среда в 
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съответствиес директивите на Европейския съюз, прави 

предложение за подобряване на организацията и 

ефективността на административните структури 

 

ОПУ Стара Загора – от 01.202г. – до 12.2004г. Гл. 

Специалист строителство – Ръководи организацията на 

труда в строителния обект, осигурява изпълнението на 

строителните работи, отговаря за правилното 

използване на съоръженията на обекта и качеството на 

извършваните строителни работи, контролира 

техническата и оперативната подготовка за работа в 

обекта и спазването на пр. документация. 

 

ОПУ Стара Загора – от 05.1999г. до 01.2002г. –

Специалист строителство – Ръководи организацията на 

труда в строителния обект, осигурява изпълнението на 

строителните работи, отговаря за правилното 

използване на съоръженията на обекта и качеството на 

извършваните строителни работи, контролира 

техническата и оперативната подготовка за работа в 

обекта и спазването на пр. документация. 

 

ОПУ Стара Загора – от 04.1996г. до 05.1999г. 

Ръководител пътен участък,  Ръководи организацията 

на труда в сторителния обект, осигурява изпълнението 

на строителните работи, отговаря за правилното 

използване на съоръженията на обекта и качеството на 

извършваните строителните работи, контролира 

техническата и оперативната подготовка за работа в 

обекта и спазването на пр. документация 

2. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - 

ЛЕНКО ИВАНОВ ДЕНЕВ 

-професионална квалификация: 

Диплома за средно-специално образование № 080106 и 

рег. № 7328/104/25.06.2003г. -професионален опит - 10 

год. 

 

ПИ ЕС АЙ АД – от 06.2011г. до сега – Технически 

ръководител  

Ръководи организацията на труда в строителния обект, 

осигурява изпълнението на строителните работи, 

огтоваря за правилното използване на съоръженията на 

обекта и качеството на извършваните строителни 

работи, контролира техническата и оперативната 

подготовка за работа в обекта и спазването на 

проектната документация 

ПИ ЕС АЙ АД – от 10.2006г. до 06.2011г. – Специалист 

строителсто/технически ръководител – Ръководи 

организацията на труда в строителния обект, осигурява 

изпълнението на строителните работи, отговаря за 

правилното използване съоръженията на обекта и 

качеството на извършваните строителни работи, 

контролира техническата и оперативна подготовка за 

работа в обекта и спазването на проектната 
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документация  

 

3. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ИНЖ. 

РАДМИЛА ИВАНОВА КРЕМЕНСКА 
- професионална квалификация: 

 

Диплома за висше образование № 010921/1988г. – ТУ, 

магистър електроинженер; 

- ППП рег. № 01555, важи за 2016г. 

Професионален опит - 26 год. 

2005г. – до сега „Химкомплект - инженеринг” АД 

 

Проектант по част Електро – Проектантска дейност на 

сгпади с обществено предназначение, реконструкция и 

преустройство. Доклад по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради; 

2014г. – Реконструкция на Компресорни станции СК 

„Лозенец”, КС „Стралджа”, КС „Ихтиман”, КС „Петрич 

– Двигателна, осветителна, заземителна и 

мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

Районно осветление” 

2013г. „Асарел Медет” АД гр. Панагюрище – сглобяемо 

ремонтно хале – Двигателна, осветителна, заземителна 

и мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

2012г. – IU.160 „Аурубис” АД – Отделение за дълбоко 

обезмедяване в направление Рафинерия – Двигателна, 

осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации. 

Външна кабелна мрежа. 

2011г. – Преносен газапровод високо налягане и АГРС 

Силистра – Двигателна, осветителна, заземителна и 

мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

2011г. „Агрополихим” АД – Нов цех за производство на 

амониев нитрат – Двигателна, осветителна, заземителна 

и мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

Районно осветление. 

2010г. петролна база Сливен – Двигателна, осветителна, 

заземителна и мълниезащитна инсталации. Районно 

осветление. 

2009г. Реконструкция и разширение на малко 

предприятие за п-во на лек. Средства за п-во на 

хранителни добавки и лекарствени средства – 

Двигателна, осветителна, заземителна и мълниезащитна 

инсталации. Външна кабелна мрежа. 

 2007г.-2008г. „Балканфарма Дупница” АД – 

Осветителна и мълниезащитна инсталации 

2006г. – „Холсим” България АД – Бели Извор, 

Подготовка и смилане на въглища-разширение – 

Осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации 

2005г. – „Девен” АД – Обновяване на електрическата 

мрежа ГРу 20kV – Ел. двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации. 

2004г. Летище „София” – реконструкция – Нова 

терминална сграда – Ел. двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации 
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2003г. Юмикор Мед АД – Пирдоп – Нови 

регенеративни отделения в цех „Елекроизолационно 

производство” PO1 и ЗД2 – Ел.двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации 

2002 г. КС „Догубаязид” – Турция – Работен проект. 

Външна кабелна мрежа, компресорен цех. 

2000г.- 2001г. Булгаргаз – София – КС „Кардам”; КС 

„Странджа”; КС „Провадия” – Ел двигателна, 

осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации 

1998г. – 2010г. „Тобо Проект” ООД – Електрически 

инсталации, сбалотокови и силови инсталации и 

вътрешни и външни ел инсталации 

1988г. – 1998г. – Промишлено, обществено и жилищно 

проектиране РП, ПрПр, ТП – Ел двигателна, 

осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Външна кабелна мрежа.  

4. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТОПЛЕНИЕ И 

ВЕНТИЛАЦИЯ ИНЖ. ФИДАНКА ПЕТКОВА 

БОЗАДЖИЕВА 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър Машинен инженер по топло и ядрена 

енергетика; Година на дипломиране: 1985г; № на 

диплома №004438; 

Проектантска правоспососност рег. №05924, важи за 

2016г.; С протоколно решение на УС на КИИП 

11/03.12.20014г. Удостоверение за професионална 

квалификация по Обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради с № 02792/25.06.2010г.; 

Издател - Университет по хранителни технологии 

гр.Пловдив ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 26 г.  „Про-

Мо-Корект” ЕООД, гр. Пазарджик - собственик - 

Проектантска дейност - Отопление, вентилация и 

енергийна ефективност; „Е-Проект” ЕООД, гр. 

Пазарджик - обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради 03.01.1992г. - до 31.12.2011г. 

„ИТМ - Продукт”  ЕООД, Пазарджик - Технически 

ръководител. Контролира и ръководи изпълнение на 

отоплителни инсталации. От 2008г. - и по настоящем - 

„ХОУМ ГАЗ” ЕООД, гр. Пазарджик, Технически 

ръководител Контролира и ръководи изпълнение на 

отоплителни инсталации.  

01.09.1985г. - 30.05.1990г. - Промишлена енергетик - гр. 

Пазарджик, Конструктор на котли и енергийни 

съоръжения – Конструктор 

От 2006г. - и по настоящем - „ИКОМ” ЕООД гр. 

Пазарджик, Лектор в краткотрайни курсове за 

подготовка на “Машинист на котли с високо налягане” 

и "Машинисти на парогенератори в ТЕЦ”  

от 2004 г. до настоящият момент – „Строй Контрол 

Корект” ЕООД и „ИнтерКонсулт” ЕООД  и 

„ИнтерКонсулт” ЕООД, гр Пазарджик, строителен 

надзор в проектирането и строителството на проекти по 

части: ОВК, част: енергийна ефективност, топло и 

газоснабдяване  
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5.СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО 

КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВО 

ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ  

Степен: Магистър - Строителен инженер 

Специалност: Промишлено и гражданско строителство 

Година на дипломиране: 1992 г.  

№ на Диплома: № 009589/06.11.1992 г.  

Учебно заведение: Висш университет по архитектура, 

строителство и геодезия, гр. София  

Направление - Контрол при изпълнение на 

строителството,  

Година - 2016 г. № на документа - 180/17.05.2016 г. 

Издател - Център за изпитване и европейска 

сертификация  

Направление - Контрол на влаганите материали, 

Година - 2015 г. № на документа - 164/23.04.2015 г. 

Издател - Център за изпитване и европейска 

сертификация  

Контрол по качеството - Строително монтажни работи 

по изграждане на седем центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на град Стара Загора  

Отговорник по качество - Изпълнение на строителни и 

монтажни работи за изграждане на три центъра за 

настаняване на деца от семеен тип и едно защитено 

жилище в гр. Казанлък; Обособена позиция №1-

Строителни и монтажни работи на Център за 

настаняване на деца от семеен тип (ЦНСТ) № 1 и 2 в гр. 

Казанлък  

9 г. 

„ПИ ЕС АЙ”АД от 12/2012г. до сега - Старши лаборант  

Контролира вземането на технически проби и образци 

за извършване на анализи и опитни изпитвания, 

ръководи опитите и анализите за определяне на състава 

и основните свойства на материалите и готовата 

продукция, оформя резултатите от извършените проби, 

следи за изправното състояние на съоръженията и 

инструментите за извършване на проби и анализи. 

„Инфрастрой” ЕООД от 08/2012г. до 12/2012г.- 

Инженер качество - Контролира вземането на 

технически проби и образци за извършване на анализи 

и опитни изпитвания, ръководи опитите и анализите за 

определяне на състава и основните свойства на 

материалите и готовата продукция, оформя резултатите 

от извършените проби, следи за изправното състояние 

на съоръженията и инструментите за извършване на 

проби и анализи.  

„ПИ ЕС АЙ”АД - от 02/2006 г. до 08/2012г. Старши 

лаборант Контролира вземането на технически проби и 

образци за извършване на анализи и опитни изпитвания 

ръководи опитите и анализите за определяне на състава 

и основните свойства на материалите и готовата 

продукция, оформя резултатите от извършените проби, 

следи за изправното състояние на съоръженията и 

инструментите за извършване на проби и анализи. 
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„ПИ ЕС АЙ” АД от 02/2003г. до 02/2006г.-Лаборант 

Взема технически проби и образци за извършване на 

анализи и опитни изпитвания, извършва опитите и 

анализите за определяне на състава и основните 

свойства на материалите и готовата продукция, оформя 

резултатите от извършените проби, следи за изправното 

състояние на съоръженията и инструментите за 

извършване на проби и анализи.  

 

6.СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ТРУД ИНЖ. ИВАН СОТИРОВ ИВАНОВ  

Степен: Магистър - Строителен инженер  

Специалност: Водоснабдяване и канализация  

Година на дипломиране: 2000 г.  

№ на Диплома: № 098768/10.07.2000г.  

Учебно заведение: Висш университет по строителство и 

геодезия, гр. София 

Направление: Координатор по безопасни и здраве в 

строителството 

Година на придобиване: 2010г. 

№ на издадения документ: LVII- 10 – 001172 

Издател: ТБС Консултинг  

Специалист безопасност и здраве /ЗБУТ/ - Строително 

монтажни работи по изграждане на седем центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на град Стара 

Загора 

Специалист безопасност и здраве /ЗБУТ/ - Изпълнение 

на строителни и монтажни работи за изграждане на три 

центъра за настаняване на деца от семеен тип и едно 

защитено жилище в гр. Казанлък; Обособена позиция 

№1- Строителни и монтажни работи на Център за 

настаняване на деца от семеен тип (ЦНСТ) № 1 и 2 в гр. 

Казанлък 3 г. “ПИ ЕС АЙ” АД - от 11/2015 г. до сега – 

Заместник Ръководител проект и Координатор по БЗ – 

Ръководи организацията на труда, утвърждава 

графиците за изпълнение, осъществява контрол по 

техническата и оперативна подготовка на работата и 

осигуряването на техническата документация, 

материалните и енергийни ресурси, анализира 

производствените резултати и взема мерки за 

ритмичността и строителството. Координира 

осъществяването на общите принципи за превантивност 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд; огранизира съвместната работа между всички 

строители на строителната площадката; предприема 

необходимите мерки за допускане на строителната 

площадка само на лицата, свързани с осъществяването 

на строителството; актуализира плана за безопасност и 

здраве и писмено информира възложителя за всички 

данни, отнасящи се до здравословното и безопасно 

изпълнение на строителните и монтажни работи; 

огранизира работата по установяването и оценката на 



 

188 

 

професиоалните рискове и разработване на проекти, 

програми и мерки за преодоляване риска за живота и 

здравето на работещите. 

“ПИ ЕС АЙ” АД - от 05/2014г. до 11/2015г. – 

Координатор проект и Координатор по БЗ - Ръководи 

организацията на труда, утвърждава графиците за 

изпълнение, осъществява контрол по техническата и 

оперативна подготовка на работата и осигуряването на 

техническата документация, материалните и енергийни 

ресурси, анализира производствените резултати и взема 

мерки за ритмичността и качеството на строителството. 

Координира осъществяването на общите принципи за 

превантивност съгласно ЗЗБУТ; огранизира 

съвместната работа между всички строители на 

строителната площадката; предприема необходимите 

мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяването на строителството; 

актуализира плана за безопасност и здраве и писмено 

информира възложителя за всички данни, отнасящи се 

до здравословното и безопасно изпълнение на 

строителните и монтажни работи; огранизира работата 

по установяването и оценката на професиоалните 

рискове и разработване на проекти, програми и мерки 

за преодоляване риска за живота и здравето на 

работещите 

“ПИ ЕС АЙ” АД - от 11/2013 г. до 05/2014г. – 

Заместник Ръководител проект и Координатор по БЗ – 

Ръководи организацията на труда, утвърждава 

графиците за изпълнение, осъществява контрол по 

техническата и оперативна подготовка на работата и 

осигуряването на техническата документация, 

материалните и енергийни ресурси, анализира 

производствените резултати и взема мерки за 

ритмичността и качеството на строителството. 

Координира осъществяването на общите принципи за 

превантивност съгласно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд; огранизира съвместната 

работа между всички строители на строителната 

площадката; предприема необходимите мерки за 

подускане на строителната площадка само на лицата, 

свързани с осъществяването на строителството; 

актуализира плана за безопасност и здраве и писмено 

информира възложителя за всички данни, отнасящи се 

до здравословното и безопасно изпълнение на 

строителните и монтажни работи; огранизира работата 

по установяването и оценката на професиоалните 

рискове и разработване на проекти, програми и мерки 

за преодобяване реска за живота и здравето на 

работещите.  

„Инсталгруп” ЕООД гр. Стара Загора - от 04.2009г. до 

11.2013г. - Ръководител проект Ръководи организацията 

на труда, утвърждава графиците за изпълнение, 

осъществява контрол по техническата и оперативна 

подготовка на работата и осигуряването на 
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техническата документация, материалните и енергийни 

ресурси, анализира производствените резултати и взема 

мерки за ритмичността и качеството на строителството.  

„Екологични продукти” ООД гр. София - от 10.2007г. 

до 12.2008г. - Ръководител проект Ръководи 

организацията на труда, утвърждава графиците за 

изпълнение, осъществява контрол по техническата и 

оперативна подготовка на работата и осигуряването на 

техническата документация, материалните и енергийни 

ресурси, анализира производствените резултати и взема 

мерки за ритмичността и качеството на строителството. 

„Сивон – С” АД гр. София - от 07.2000г. до 05.2001г. - 

Монтажник и поддръжка хидротехнически съоръжения 

- Монтаж и поддръжка на хидротехн. съоръжения по 

обекти   

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

”ПИ ЕС АИ” АД, има въведени Система за управление 

на околната среда, където ясно са посочени мерки за 

управление по околната среда 

Мерки за управление при започване на работа: 

одобрение от Главния инженер или Управителя на 

опасни химикали и/или субстанции, в случай че се 

налага използването на такива; - своевременно 

запознаване на Техническия ръководител на обекта с 

използваните опасни химикали и/или субстанции и 

оценяването им като аспекти на околната среда; - 

осигуряване и наличие на инструкции за съхранение и 

употреба на опасните материали или вещества, по 

време на изпълнението на конкретния Договор;  

оценка и периодична преоценка на договорните страни 

в съответствие с изискванията за управление на 

околната среда;  

одобрение на използването на нови съоръжения или 

оборудване по отношение на изискванията за опазване 

на околната среда; 

спазване на изискванията на нормативните документи. 

Мерки за управление при изпълнението на задачи, при 

които съществува риск от възникване на извънредни 

ситуации:  

идентификация на опасните операции и дейности и 

определяне степента на опасност;  

предварително определяне и одобрение на методите за 

работа;  

провеждане на обучение на персонала, който изпълнява 

задачи, представляващи опасност за състоянието на 

околната среда. 

Мерки за управление при поддържане техническата 

изправност и експлоатацията на съоръженията и 

оборудването, с оглед недопускане на замърсяване на 

околната среда:  

идентификация, планиране и осигуряване на 

необходимото техническо оборудване;  

 поддържане на оборудването в съответствие с 

техническите изисквания на работните операции, 

изискванията за управление на околната среда, чрез 
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планирана профилактика и ремонти;  

правилна експлоатация и съхранение на оборудването; 

Мерки за управление при закупуване и доставка на 

суровини и материали: оценка и избор на доставчик; 

 запознаване на доставчика, осъществяващ доставки на 

място на строителните обекти, с приложимите 

изисквания на Системата за управление, по отношение 

на околната среда. Контролът върху операциите и 

дейностите, свързани със значимите аспекти на 

околната среда включва проверка на изпълнението на 

изискванията на мерките за управление и се 

осъществява от Управителя и Представителя на 

ръководството. Това включва периодично събиране, 

обработка и анализ на данните от извършваните 

наблюдения, оценка и периодична преоценка на 

отчетените резултати от контрола и ефективността от 

предприетите действия, което се документира в 

Протоколна книга. Конкретни мерки за опазване на 

околната среда:  

Поддържане и непрекъснато подобряване Системата за 

управление на околната среда като неразделна част от 

цялостното управление на фирмата;  

Определяне целите и задачите, отнасящи се до 

опазването на околната среда; 

 Осигуряване необходимото обучение и квалификация 

на всички работници и служители; 

 Предприемане на конкретни цели и дейности за 

предотвратяване на замърсяването:  

Опазване на почви и подпочвени води на обекта - 

проверка и  притягане на маслените съединения на 

строителната техника;  

Опазване на реките от отпадъци и изтекли горива и 

масла и други нефтопродукти от строителната 

механизация;  

Намаляване на опасните отпадъци в следствие на 

пожари – проверка и поддържане на пожарогасителите 

в изправно състояние;  

Разделно и безопасно събиране на отпадъците - 

определяне на места за поставяне, осигуряване и 

надписване на необходимите съдове за генерираните 

отпадъци; Осигуряване на необходимите абсорбенти 

/пясък, дървени стърготини и др./ и поставянето им на 

необходимите места;  

Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества 

изпускани във въздуха по време на строителните работи 

и процеси;  

Ограничаване до минимум изпускането на отпадъчни 

води, формирани по време на изграждането на 

отделните обекти, в повърхностни водоизточници и 

прилежащите терени;  

За всеки обект да се посочат местата за депониране на 

земните маси, начините на съхранението и 

оползотворяването на почвата;  

Контрол върху изсичането на растителността при 
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разчистване на терените;  

Опазване на растителността от унищожаване при 

строителната дейност в зоната на дейност и в съседство;  

Рекултивация и озеленяване на нарушени терени;  

Съобразяване на строителните площадки и дейности с 

целостта на биотопите; 

Спиране на строителството и уведомяване на 

съответните компетентни органи при разкриване на 

археологически находки.  

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Участникът е декларирал притежаването на собствено 

фасадно скеле без да посочи квадратурата му. 

Заваръчен апарат, оградни пана, пробивна техника, 

перфоратор – 2 бр., товарни автомобили – 2 бр., 

металорежещи инструменти, - щил – 3 бр. 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

[ ИНЖПРОЕКТ ООД] 

Дела в % от стойността на обществената поръчка за 

обществена поръчка № 4 – 4,70 % 

Видовете работи, които ще се възложат на 

подизпълнителя: 

-Част Архитектурна 

-Част Конструкции 

-Част Електро 

-Част ВиК 

-Част ОВК 

-Част вертикална планировка 

-Част енергийна ефективност 

-Част пожарна безопасност 

-Част план за безопасност и здраве 

-Част план за управление на стротелните отпадъци 

-Част сметна документация 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001-2008 - № QMS/15555/BG/2 издаден 

от СИ ЕС БИ  ЕООД 

Срок на валидност : 

01.07.2015г. до 11.01.2018г. 

 

 

www.csb-hold.com; 

 

http://www.csb-hold./
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увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Сертификат система за управление на околната среда 

ISO 14001-2004 - № EMS/15556/BG/2 издаден от СИ ЕС 

БИ  ЕООД 

Срок на валидност : 

01.07.2015г. до 11.01.2018г. 

 

www.csb-hold.com; 

 

 

Система за управление на здравето и безопасноста на 

труда при работа, съгласно станадарта OHSAS 

18001:2007 - № OHSMS / 15557 / BG / 2 - издаден от СИ 

ЕС БИ ЕООД 

Срок на валидност: 

01.07.2015г. до 11.01.2018г. 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил изцяло исканата информация  

 

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Подизпълнителят „ИНЖПРОЕКТ” ООД, ЕИК 

123652571 е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан с дата 22.11.2016г. 

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Подизпълнителят  е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

http://www.csb-hold./
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подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

информация . 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност” Неприложимо  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Неприложимо 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

Неприложимо  
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поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой 

финансови години, е както 

следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

300 000,00лв 

Валидност на застрахователна полица 12.01.2016г. до 

12.01.2017г. 

Застр. полица № 16074Р20001 -Уника АД 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо  

 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка) 3 г. 

  
Описание Суми Дати Получатели 

„Изграждане на 

учебен център за 

практическо 

обучение на 

студентите от 

професионални 

направления 

Растиниевъдство 

и растителна 

защита в 

Аграрен 

университет 

Пловдив, 

разположен в IV 

– 540.1367, кв. 

65 100.00 18.05.2016г. 

– 

18.06.20126г. 

Аграрен 

Университет 

Пловдив 



 

195 

 

№ 1, по плана на 

ВСИ – МО, ж.р. 

Тракия, гр. 

Пловдив”,  

Изготвяне на 

проектна 

документация 

по части: 

архитектура; 

конструкции; 

ПБЗ; електро; 

ВиК; ОВ; 

паркоустройство 

и 

благоустройство 

и енергийна 

ефективност 

РЗП – 2476м2 

 

  

Приложени са следните доказателства : 

 Удостоверение изх. № РД12-311/13.07.2016г. – Аграрен 

Университет Пловдив за коректно изпълнение в 

съответствие с нормативните изисквания, висока 

прецизност и професионализъм на проектирането на 

обект „Изграждане на учебен център за практическо 

обучение на студентите от професионални 

наеправления растиниевъдство и растителна защита в 

аграрен университет Пловдив, разположен в ж.р. 

Тракия”   - заверено копие, 1 стр. 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да 

използва технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

. 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

Подизпълнителят е попълнил надлежно исканата 

информация  
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предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

в документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изпълнение на проектирането: 

б) Ръководен състав 

1. ИНЖ. КОНСТАНТИН РА ЧЕВ КОСЕВ - ВОДЕЩ 

ПРОЕКТАНТ 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър архитект; Специалност: Архитектура; Година 

на дипломиране: 1990г.; № на диплома №0003582; 

Учебно заведение: ВИАС  

Проектантска правоспососност рег. № 0240, валидна от 

01/01/2016г. - 31/12/2016г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 24 год. 

От 01.2009 до сега Управител на Инжпроект ООД - 

„Преустройство и оборудване на многопрофилна 

болница за активно лечение - гр. Луковит ”, кв. 12, УПИ 

І/1909 за болница и поликлиника по плана на гр. 

Луковит ”; „Изграждане на социални жилища и открита 

спортна площадка в кв. Младеново “ 

05.2001г. - 09.2006г. - Национален експертен съвет към 

Министерство на отбраната, Председател; Одобряване 

на проекти свързани със сигурността и отбраната на 

страната. 

03.2004г. - 01.2009г. - Министерство на отбраната, 

Началник на отдел “Инвестиции в сигурността ”; 

Международна програма за инвестиции в сигурността 

NSІP. 

06.1999г. - 03.2004г. - Министерство на отбраната, 

Началник на отдел “Устройство на войсковите 

територии и жилищна политика”; Инвестиционни 

програми и аналитични оценки на разходите. 

12.1992г. - 06.1999г. – ПП „ПРОНО”, Проектант - 

Архитект -Проектиране. 
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01.1992г. - 10.1992г. - Фирма „Дизарх ”, Управител - 

Проектиране.  

04.1990г. - 11.1991г. - Териториална Проектантска 

Организация -Стара Загора, Проектант - Архитект 

Проектиране.; 

  

2. ИНЖ. КАТЕРИНА НИКОЛОВА ГАНЕВА - 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ“ И 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ПБЗ“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; 

магистър строителен инженер; Промишленио и 

гражданско строителство; Година на 

дипломиране:1990г.; № на диплома № 0007708; Учебно 

заведение: ВИАС 

 Проектантска правоспососност рег. №07077, важи за 

2016г. С протоколно решение на УС на КИИП 

11/03.12.2004г  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ -15 год. 

2008г. - до сега - „Алди” ЕТ, Проектант част 

„Конструктивна“ -„Преустройство и оборудване на 

многопрофилна болница за активно лечение - гр. 

Луковит”, кв. 12, УПИ І/1909 за болница и поликлиника 

по плана на гр. Луковит”; „Изграждане на социални 

жилища и открита спортна площадка в кв. Младеново “ 

2001г. - 2008г. - “Benson Industries”, Орегон, САЩ, 

Проектант; 

Проектиране на на сгради и съоръжения 

1999г. - 2000г. - „АДА ” ООД, Специалист ПСД 

Подготовка на ПСД. 

 

3. ИНЖ. ПАВЛИНКА АСЕНОВА ТАРЛОВА – 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър Електроинженер; Година на 

дипломиране:1988г.; № на диплома №010917; Учебно 

заведение: ВМЕИ „В.И. Ленин” -гр. София; 

Проектантска правоспососност рег. № 08007, важи за 

2016г.; С протоколно решение УС на КИИП 

12/11.01.2005г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 29 год. 

2003г. - до сега - Тарла ЕООД, Управител, проектант 

част Електро; „Преустройство и оборудване на 

многопрофилна болница за активно лечение - гр. 

Луковит ”, кв. 12, УПИ І/1909 за болница и 

поликлиника по плана на гр. Луковит”; „Изграждане на 

социални жилища и открита спортна площадка в кв. 

Младеново “ 

2001г. - 2003г. - Фърст-Проект ООД, Управление и 

проектиране 

2000г. - 2002г. - Стубеля ЕООД, Надзор по част Електро  

1998г. - 2001г. - Фърст-Строй - СД, Технически 

директор 

1994г. - 1998г. - Фърст-Строй - СД, Технически 

ръководител 
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1989г. - 1992г. - КИПП„Водпроект”, Проектант - част 

Електро 

 

4. ИНЖ. ЛЮБОМИРА ПЕНКОВА СИНАДИНСКА – 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ„ВиК“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър строителен инженер по Водоснабдяване и 

канализация; Година на дипломиране:2009г.; № на 

диплома № 024758; Проектантска правоспососност рег. 

№ 41154, важи за 2016г.; С протокол на решение на УС 

на КИИП 88/04/05/2012г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ -36 год. 

2008г. - до сега - ЛМП-ПРО ЕООД, Управител 

„Преустройство и оборудване на многопрофилна 

болница за активно лечение - гр. Луковит”, кв. 12, УПИ 

І/1909 за болница и поликлиника по плана на гр. 

Луковит ” 

„Изграждане на социални жилища и открита спортна 

площадка в кв. Младеново“ 

2003г. - 2008г. - АКВАЛМП ЕООД, Управител  

2001г. - 2001г. - ПРОНО ЕООД, Проектант  

1999г. - 2001г. - ВСИ ЕООД, Проектант 

1996г. - 1999г. - ПРОНО ЕООД - Министерство на 

отбраната, Проектант 

1982г. - 1996г. - КИИП Софстройпроект при СО 

Софстрой, Проектант 

1979г. - 1982г. - Домостроителен комбинат София, 

Проектант 

 

5. ИНЖ. СТЕЛА ДИМИТРОВА ЧАМОВА - 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧА СТ „ ОВ“ И ПРОЕКТАНТ ПО 

ЧА СТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър Машинен инженер по топлинна и 

масообменна техника; Година на дипломиране: 1996г.; 

№ на диплома № 003826; 

Проектантска правоспососност рег. № 06282, важи за 

2016г.; С протоколно решение на УС на КИИП 

11/03.12.2004г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ -19 год. 

2003г. - до сега - КЛИМА- С ЕООД, Проектант- 

специалист ОВК и ЕЕ -„Преустройство и оборудване на 

многопрофилна болница за активно лечение - гр. 

Луковит”, кв. 12, УПИ І/1909 за болница и поликлиника 

по плана на гр. Луковит „Изграждане на социални 

жилища и открита спортна площадка в кв. Младеново “ 

04.1999г. - 06.2003г. - ЕМКО ООД, Проектант- 

специалист ОВК и ЕЕ 

11.1998г. - 04.1999г. – ЕТ ЕВОН, Проектант 

10.1996г. – 08.1998г. – ГУСВ, Проектант ОиВ и ЕЕ 

 

6. ИНЖ. ИВАН КИРИЛОВ БАЧЕВ - ПРОЕКТАНТ 

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 
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магистър минен инженер; Специалност: минна 

електромеханика диплома; Година на дипломиране: 

1975г.; № на диплома 00623; Учебно заведение: Висш 

минно-геоложки институт; 

Проектантска правоспососност рег. № 41229, важи за 

2016г.; С протоколно решение на УС на КИИП 

70/25.06.2010г.; Проект, правоспососност по 

интердисциплинарна част пожарна безопасност рег. № 

41229, важи за 2016г.; С протоколно решение на УС на 

КИИП 101/26.07.2013г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 38 год. 

От 2005 до момента - "ВМЛ КОНСУЛТ" ЕООД 

"НЕВОН КОНСУЛТ"ООД - Експерт Консултант за 

оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и упражняване на строителен контрол. 

От 2003 до момента - Хотел "Шератон", Координатор 

пожарна безопасност 

От 1985г. до 1999г. - МВР - Дирекция на нац. служба 

"Пожарна и аварийна безопасност", Началник на група 

От 1984г. до 1985г. - Министерство на строителството 

научно-производствено предприятие за геодезически 

прибори, 

Заместник гл. директор по техническите въпроси. 

Организира и координира научно - производствената 

дейност. 

От 1977г. до 1984г - БУД "ИНТРАНСМАШ", Проектант 

- IV - II cm. Проектиране 

 

7. ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛДИМИРОВ - 

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ 

ОБРАЗОВАНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

магистър строителен инженер; Специалност: 

Промишлено и гражданско строителство; Година на 

дипломиране:1986г.; № на диплома № 0009703; Учебно 

заведение: ВИАС; Проектантска правоспососност рег. 

№ 06176, важи за 2016г. с протоколно решение на УС 

на КИИП 11/03.12.2004г.; Удостоверение за технически 

контрол по част „Конструктивна“, срок на валидност до 

24.01.2018г. срегистрационен № 00521 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 30 год. 

от 1996 г. до сега - ЕТ "АЛДИ - Светослав Георгиев", 

Управител -Конструктивно проектиране, Независим 

строителен надзор в проектирането и строителството; 

Технически контрол  

от 1995г до 1996г - "Интертайм инвест" АД (след 

преобразуване -"ИНТИ" АД), инвеститорски Контрол - 

Инвеститорски контрол  

От 1986г. до 1995г. – КНИПИ "Металпроект", 

проектант, научен сътрудник - Конструктивно 

проектиране 

 

8. АРХ. ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ДУШКОВА 

ПРОКОПИЕВА - ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ПЛАН 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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ОБРАЗОВАНИЕ/ СПЕЦИАЛНОСТ - Висше; Степен: 

Магистър; Специалност. Архитект; Година на 

дипломиране 2011г; № на диплома №я 100988; Учебно 

заведение: УАСГ 

0ППП рег. № 04599, валидност: 01/01/2016г. - 

31/12/2016г. 

Удостоверение за участие в лекционен семинар на тема 

"Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали - 

нормативен контекст, основни положения и 

практически указания по приложението й" от 

30.01.2014г. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - 4 год. 

10/2012 до сега - „Инжпроект ” ООД, Архитект- 

проектант; 

07.2011 – 04.2012 – „ЕН ТИ ПИ проджект” – архитект 

проектант 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 - № QMS/l6773/BG/R, 

издаден от „СИ ЕС БИ” ЕООД 
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икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

www.csb~hold.com 

„ СИ ЕС БИ” ЕООД 

Представен е като доказателство допълнително 

Сертификат№ QMS/16773/BG/R,  

Срок на валидност до 28/08/2017г. – заверено копие – 1 

стр. 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството ISO 14001:2004- №EMS/15656/BG/R, 
издаден от „ СИ ЕС БИ” ЕООД 
 
www.csb-kold.com 
 
„ СИ ЕС БИ” ЕООД 
 
Представен е като доказателство допълнително 
 
Сертификат № EMS/15656/BG/R 
 
Срок на валидност 13/07/2015г. до 12/07/2018г. 
заверено копие, 1 стр. 
 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Подизпълнителят не е попълнил изцяло исканата 

информация  

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Учасникът се позовава на капацитета на трето лице за 

изпълнението на позиция 4 от поръчката - Фиданка 

Петкова Бозаджиева е представила ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 22.11.2016г. 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Третото лице  е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Третото лице  е попълнило надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

Третото лице  е попълнило надлежно исканата 

информация  

http://www.csb-kold.com/
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икономическия оператор”  

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Третото лице  е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” Неприложимо 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

Неприложимо 
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електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой 

финансови години, е както 

следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Неприложимо  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

50 000,00лв 

Като доказателство допълнително е представена 

Застрахователна полица № 

13121610001135/16.06.2016г. на Фиданка Петкова 

Бозаджиева издадена от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД – заверено 

копие, 1 стр. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо  

 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 
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формат, моля, посочете: 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да 

използва технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

. 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

в документацията за 

обществената поръчка) 

 

 

 

 

 

Специалист по отопление и вентилация – инж. Фиданка 

Петкова Бозаджиева  
Образование/специалност - Висше; Степен: Магистър 
машинен инженер по топло и ядрена енергетика;  
Година на дипломиране 1985г; № на диплома № 004438;  
Проектанска правоспособност  рег. № 05924, важи до 

2016г.; С протоколно решение на УС на КИИП 

11/03.12.2014г. 
Удостоверение за професионална квалификация по 

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради” с № 02792/25.06.2010г. – издадтел Университет по 

хранителни технологии – гр. Пловдив. 

 Професионален опит- 26 год.  

„Про-Мо-Корект” ЕООД, гр. Пазарджик - собственик - 

Проектантска дейност - Отопление, вентилация и 

енергийна ефективност; „Е-Проект” ЕООД, гр. 
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б) неговия ръководен състав: 

Пазарджик - обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради 03.01.1992г. - до 31.12.2011г. 

„ИТМ - Продукт”  ЕООД, Пазарджик - Технически 

ръководител. Контролира и ръководи изпълнение на 

отоплителни инсталации. От 2008г. - и по настоящем - 

„ХОУМ ГАЗ” ЕООД, гр. Пазарджик, Технически 

ръководител Контролира и ръководи изпълнение на 

отоплителни инсталации.  

01.09.1985г. - 30.05.1990г. - Промишлена енергетик - гр. 

Пазарджик, Конструктор на котли и енергийни 

съоръжения – Конструктор 

От 2006г. - и по настоящем - „ИКОМ” ЕООД гр. 

Пазарджик, Лектор в краткотрайни курсове за 

подготовка на “Машинист на котли с високо налягане” 

и "Машинисти на парогенератори в ТЕЦ”  

от 2004 г. до настоящият момент – „Строй Контрол 

Корект” ЕООД и „ИнтерКонсулт” ЕООД  и 

„ИнтерКонсулт” ЕООД, гр Пазарджик, строителен 

надзор в проектирането и строителството на проекти по 

части: ОВК, част: енергийна ефективност, топло и 

газоснабдяване  

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Неприложимо  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 Неприложимо  

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Неприложимо  

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

Неприложимо  

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще  
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може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Третото лице не е попълнило изцяло исканата 

информация 

14. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Учасникът се позовава на капацитета на трето лице за 

изпълнението на позиция 4 от поръчката – Радмила 

Иванова Кременска е представила ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 08.11.2016г. 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 
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 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

 

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Третото лице е попълнило надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Неприложимо 

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” Неприложимо 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

Неприложимо 
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обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой 

финансови години, е както 

следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

Неприложимо  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

50 000,00лв 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо  

 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  
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Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да 

използва технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

. 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или 

в документацията за 

обществената поръчка) 

 

Специалист по електротехника – инж. Радмила 

Иванова Кременска 
Образование/специалност - Висше; Степен: Магистър 
електро инженер;  
Година на дипломиране 1988г; № на диплома № 010921; 
ТУ – София;  
Проектанска правоспособност  рег. № 01555, важи за 

2016г.; С протоколно решение на КРС на КИИП 

13/2004г. 

Професионален опит- 26 год.  
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б) неговия ръководен състав: 

2005г. – до сега „Химкомплект - инженеринг” АД 

Проектант по част Електро – Проектантска дейност на 

сгпади с обществено предназначение, реконструкция и 

преустройство. Доклад по обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради; 

2014г. – Реконструкция на Компресорни станции СК 

„Лозенец”, КС „Стралджа”, КС „Ихтиман”, КС „Петрич 

– Двигателна, осветителна, заземителна и 

мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

Районно осветление” 

2013г. „Асарел Медет” АД гр. Панагюрище – сглобяемо 

ремонтно хале – Двигателна, осветителна, заземителна 

и мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

2012г. – IU.160 „Аурубис” АД – Отделение за дълбоко 

обезмедяване в направление Рафинерия – Двигателна, 

осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации. 

Външна кабелна мрежа. 

2011г. – Преносен газапровод високо налягане и АГРС 

Силистра – Двигателна, осветителна, заземителна и 

мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

2011г. „Агрополихим” АД – Нов цех за производство на 

амониев нитрат – Двигателна, осветителна, заземителна 

и мълниезащитна инсталации. Външна кабелна мрежа. 

Районно осветление. 

2010г. петролна база Сливен – Двигателна, осветителна, 

заземителна и мълниезащитна инсталации. Районно 

осветление. 

2009г. Реконструкция и разширение на малко 

предприятие за п-во на лек. Средства за п-во на 

хранителни добавки и лекарствени средства – 

Двигателна, осветителна, заземителна и мълниезащитна 

инсталации. Външна кабелна мрежа. 

 2007г.-2008г. „Балканфарма Дупница” АД – 

Осветителна и мълниезащитна инсталации 

2006г. – „Холсим” България АД – Бели Извор, 

Подготовка и смилане на въглища-разширение – 

Осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации 

2005г. – „Девен” АД – Обновяване на електрическата 

мрежа ГРу 20kV – Ел. двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации. 

2004г. Летище „София” – реконструкция – Нова 

терминална сграда – Ел. двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации 

2003г. Юмикор Мед АД – Пирдоп – Нови 

регенеративни отделения в цех „Елекроизолационно 

производство” PO1 и ЗД2 – Ел.двигателна, осветителна, 

мълниезащитна и заземителна инсталации 

2002 г. КС „Догубаязид” – Турция – Работен проект. 

Външна кабелна мрежа, компресорен цех. 

2000г.- 2001г. Булгаргаз – София – КС „Кардам”; КС 

„Странджа”; КС „Провадия” – Ел двигателна, 

осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации 

1998г. – 2010г. „Тобо Проект” ООД – Електрически 

инсталации, слаботокови и силови инсталации и 
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вътрешни и външни ел инсталации 

1988г. – 1998г. – Промишлено, обществено и жилищно 

проектиране РП, ПрПр, ТП – Ел двигателна, 

осветителна, мълниезащитна и заземителна инсталации. 

Външна кабелна мрежа 

б) ръководен състав 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 
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представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Третото лице не е попълнило изцяло исканата 

информация 

12. Документи  

  Удостоверение № I-TV 014919 валидно до 30.09.2017г., 

издадено от КСБ, ведно с Талон към негоу със срок на 

валидност до 30.09.2017г. – заверено копие – 1 стр.,  

  Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет 

изготвен от регистриран одитор д.е.с. Бойка Георгиев 

към 31.12.2013г. – заверено копие, 2 стр. 

  Отчет за доходите - 2013г. на ПИ ЕС АЙ АД, 

извлечение  – заверено копие, 1 стр. 

  Деклариране на финансов отчет за 2014г. и на доклад на 

ръководството за дейността на годината завършваща на 

31.12.2014г. – заверено копие, 1 стр. 

  Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет 

на ПИ ЕС АЙ АД изготвен от регистриран одитор д.е.с. 

Васка Гелина към 31.12.2014г – заверено копие, 2 стр. 

  Отчет за доходите - 2014г. на ПИ ЕС АЙ АД, 

извлечение – заверено копие, 1 стр. 

  Деклариране на финансов отчет за 2015г. и на доклад на 

ръководството за дейността на годината завършваща на 

31.12.2015г. – заверено копие, 1 стр. 

  Доклад на независимия одитор върху финансовия отчет 

изготвен от регистриран одитор д.е.с. Васка Гелина към 

31.12.2015г – заверено копие, 2 стр. 

  Отчет за доходите - 2015г. на ПИ ЕС АЙ АД, 

извлечение, заверено копие, 1 стр. 

  Застрахователна полица № 

212216231000045/11.10.2016г. за ПИ ЕС АЙ АД 

издадена от „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – 
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заверено копие, 2 стр. 

  Застрахователна полица – отговорност на проектанта на 

„Инжпроект” ООД  № 16074Р20001 - срок на 

застраховката до 11.01.2017г. издадена от ”УНИКА”АД 

– заверено копие – 2 броя, 1 стр. 

  Добавък №1 към Застрахователна полица – отговорност 

на проектанта на „Инжпроект” ООД  № 16074Р20001- 

срок на застраховката до 11.01.2017г. издадена от 

”УНИКА”АД – заверено копие – 2 броя, 1 стр. 

  Застрахователна полица № 

13121610001135/16.06.2016г. на Фиданка Петкова 

Бозаджиева издадена от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД – заверено 

копие, 1 стр. 

  Удостоверение за завършен курс на  обучение на инж. 

Иван Сотиров Иванов – LVII -10-001172 от ТБС 

Консултинг заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за завършен курс на  обучение на инж. 

Стоян Димитров Карабашев – № 180/17.05.2016г. от 

Център за изпитване и Европейска сертификация - 

заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Радмила Иванова Кременска – рег.№ 01555 за 

2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Радмила Иванова Кременска – рег.№ 01555 за 

2011г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Фиданка Петкова Бозаджиева – рег.№ 05924 за 

2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на арх. Константин Рачев Косев – рег.№ 02403 от 

камерата на архитектите в Б-я за 2016г. – заверено 

копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Катерина Николова Ганева – рег.№ 07077 за 

2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Павлинка Асенова Тарлова – рег.№ 08007 за 

2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Любомира Пенкова Синадинска – рег.№ 01534 

за 2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Стела Димитрова Чамова – рег.№ 06282 за 

2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за професионална квалификация за 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради на инж. Стела Димитрова Чамова  – рег.№ 

ЕЕС 107/21.06.2010г. от ТУ-Варна– заверено копие, 1 

стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Иван Кирилов Бачев – рег.№ 41229 за 2016г от 

КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 
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по интердисциплинарна част пожарна безопасност на 

инж. Иван Кирилов Бачев – рег.№ 41229 за 2016г от 

КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на инж. Светослав Георгиев Алдимиров – рег.№ 06176 

за 2016г от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за упражняване на технически контрол 

по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти 

на  инж. Светослав Георгиев Алдимиров – рег.№ 00521 

до 24.01.2018г. от КИИП – заверено копие, 1 стр. 

  Удостоверение за пълна проектанска правоспособност 

на арх. Деница Николаева Душкова – рег.№ 04599 от 

камерата на архитектите в Б-я за 2016г. – заверено 

копие, 1 стр. 

  Удостоверение за участие в семенар на тема „Наредба 

за управление на строит. отпъдъци и за влагане на 

строителни материали” на арх. Деница Николаева 

Душкова – от 30.01.2014г. от КАБ - заверено копие, 1 

стр. 

  Сертификат на ПИ ЕС АЙ АД за внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001-2008 - № 

QMS/15555/BG/2 издаден от СИ ЕС БИ  ЕООД 

Срок на валидност : 

01.07.2015г. до 11.01.2018г. – заверено копие, 1 стр. 

  Сертификат на „Инжпроект” ООД  за внедрена система 

за управление на качеството ISO 9001:2008 - № 

QMS/l6773/BG/R, издаден от „СИ ЕС БИ” ЕООД 

Срок на валидност до 28/08/2017г. със 

сертификационно решение 16/773/01 издадено от „СИ 

ЕС БИ” ЕООД – заверено копие, 2 стр. 

  Сертификат на „ПИ ЕС АЙ” АД  за система за 

управление на околната среда ISO 14001-2004 - № 

EMS/15556/BG/2 издаден от СИ ЕС БИ  ЕООД 

Срок на валидност : 

01.07.2015г. до 11.01.2018г. – заверено копие, 1 стр. 

  Сертификат на „Инжпроект” ООД  за внедрена система 

за управление на качеството ISO 14001:2004- 

№EMS/15656/BG/R, издаден от „ СИ ЕС БИ” ЕООД 

Срок на валидност 13/07/2015г. до 12/07/2018г. – 

заверено копие, 1 стр. 

  Система на ПИ ЕС АЙ АД за управление на здравето и 

безопасноста на труда при работа, съгласно станадарта 

OHSAS 18001:2007 - № OHSMS/15557/BG/2 - издаден 

от СИ ЕС БИ  ЕООД 

Срок на валидност: 01.07.2015г. до 11.01.2018г., - 

заверено копие, 1 стр. 

  Система на  „Инжпроект” ООД  за управление на 

здравето и безопасноста на труда при работа, съгласно 

станадарта OHSAS 18001:2007 - № OHSMS / 15657 / BG 

/ R - издаден от СИ ЕС БИ  ЕООД 

Срок на валидност: 

13.07.2015г. до 12.07.2018г. – заверено копие, 1 стр. 

 

III.21.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 
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констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

             

1.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, не е попълнил коректно част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В „Технически и професионални способности”, точка 9) от ЕЕДОПА – а, относно 

наличието на инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно 

изискванията в точка 10.7 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, а именно: наличие на фасадно скеле, без да е посочил площта му, съгласно 

изискванията на документацията на възложителя. 

2. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, не е представил доказателства, че ще разполага с 

ресурсите на третите лица - инж. Радмила Иванова Кременска  и инж. Фиданка Петкова 

Бозаджиева и не е представил документи за поетите от третите лица задължения 

съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 

3. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за изпълнение на 

проектирането - „ИНЖПРОЕКТ” ООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя 

да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 

7.7.1 от  част III „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя.  

4. Подизпълнителят „ИНЖПРОЕКТ” ООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на Част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: инж. Катерина 

Николова Ганева - проектант по част „Конструкции“ и проектант по част „ПБЗ“, инж. 

Павлинка Асенова Тарлова – проектант по част „Електро“, инж. Любомира Пенкова 

Синадинска – проектант по част„ВиК“; инж. Стела Димитрова Чамова - проектант по 

част „ОВ“ и проектант по част „Енергийна ефективност“, инж. Иван Кирилов Бачев - 

проектант по част „Пожарна безопасност“, инж. Светослав Георгиев Алдимиров - 

проектант по част „Конструктивна“, за които не са представени доказателства от 

участника или подизпълнителя за правната връзка между тях, както и документи за 

поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а, на подизпълнителя е 

посочено, че същите са ангажирани към настоящия момент към юридически лица, 

различни от участника и подизпълнителя. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП 

за всеки от проектантите инж. Катерина Николова Ганева, инж. Павлинка Асенова 

Тарлова, инж. Любомира Пенкова Синадинска, инж. Стела Димитрова Чамова, инж. 

Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав Георгиев Алдимиров, в случай, че желае да ползва 

капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от 

Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

5. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД и подизпълнител за изпълнение на проектирането - 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД,  не са попълнили коректно част VI „Заключителни положения“ 

на ЕЕДОП, като са декларирали в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка само за части ІI, раздели А, Б; част III, раздели А, Б, част IV, 

раздел Г, от ЕЕДОП-а, без да декларират раздели В и Г от част IІ; раздели В и Г от част 

III и  раздели А, Б и В от част  IV на ЕЕДОП-ите си. 

6. Третите лица Фиданка Бозаджиева и Радмила Кременска, не са попълнили коректно 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като са декларирали в „част, 

раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп 

до документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за части ІI, раздели А, Б, Г; част 

III, раздели А, Б, без да декларират раздели В от част IІ; раздели В и Г от част III и  част  

IV на ЕЕДОП-ите си. 
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III.21.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В, точка 9) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на информация посочена в точка 

III.21.1.1 от настоящия протокол, а именно наличие на минимум 2000 кв.м. фасадно 

скеле. 

2. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД, да представи доказателства, че разполага с ресурсите на 

третите лица - инж. Радмила Иванова Кременска и инж. Фиданка Петкова Бозаджиева, 

както и да представи документи за поетите от третите лица задължения съгласно точка 

11.3. от част III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя. 

3. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „ИНЖПРОЕКТ” ООД задължения, съгласно точка 7.7.1, част III 

„Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

4. Участникът или подизпълнителят да представят доказателства за правната връзка 

между проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на подизпълнителя, а именно: инж. 

Катерина Николова Ганева, инж. Павлинка Асенова Тарлова, инж. Любомира Пенкова 

Синадинска, инж. Стела Димитрова Чамова, инж. Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав 

Георгиев Алдимиров, както и документи за поетите от проектантите задължения, тъй 

като в ЕЕДОП-а на подизпълнителя е посочено, че същите са ангажирани към настоящия 

момент към юридически лица, различни от изпълнителя и подизпълнителя. Участникът 

да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Катерина Николова Ганева, 

инж. Павлинка Асенова Тарлова, инж. Любомира Пенкова Синадинска, инж. Стела 

Димитрова Чамова, инж. Иван Кирилов Бачев, инж. Светослав Георгиев Алдимиров, в 

случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и 

съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД и подизпълнител за изпълнение на проектирането - 

„ИНЖПРОЕКТ” ООД да представят коректно попълнени ЕЕДОП-и в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация посочена в точка 

III.21.1.5 от настоящия протокол. 

6.Участникът „ПИ ЕС АЙ” АД да представи за третите лица Фиданка Бозаджиева и 

Радмила Кременска коректно попълнени ЕЕДОП-и в част VI „Заключителни 

положения“, с отстранена липса на информация посочена в точка III.21.1.6 от настоящия 

протокол.  

. 

III.22. Оферта № 22 от Сдружение „НЕОДИЗАЙН“, за участие по обособена позиция № 6 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 22 - РСЛ16-ТД26-1976/23.11.2016г. – 

СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”,  

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

21.11.2016г. – оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, Неприложимо 
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когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

3. Предложение за изпълнение 

на поръчката изготвено по 

Образец №1; 

Участникът е представил: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

на Възложителя от 21.11.2016г. 51 стр. в оригинал; -  

ведно с приложения към него: 

2. Линеен график за изпълнение на СМР – 3 стр. в 

оригинал; 

3. Декларации за съответствие – 45 стр. заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект 

на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 1 стр. 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника в сдружението „Нео инженеринг” 

ЕООД  в оригинал, 1 стр. 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника в сдружението „ТДИ ДИЗАЙН” 

ЕООД в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - Образец 

№ 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 1 стр. 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „Нео инженеринг” ЕООД  в 

оригинал, 1 стр. 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне 

на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 2 стр. 

2. Декларация по Образец № 4  на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „Нео инженеринг” ЕООД  в 

оригинал, 2 стр. 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД в 

оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 1 стр. 

2. Декларация по Образец № 5  на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „Нео инженеринг” ЕООД  в 

оригинал, 1 стр. 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД в 

оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на 

чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 1 стр. 
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 2. Некоректно попълнена Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от съдружника „Нео 

инженеринг” ЕООД  в оригинал, 1 стр. 

3. Некоректно попълнена Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от съдружника „ТДИ 

ДИЗАЙН” ЕООД в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни 

собственици - Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН” в 

оригинал, 2 стр. 

2. Декларация по Образец № 7А  на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „Нео инженеринг” ЕООД  в 

оригинал, 2 стр. 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

21.11.2016г. от съдружника „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД в 

оригинал, 2 стр. 

10. Отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите СДРУЖЕНИЕ „НЕО 

ДИЗАЙН”, с дата 21.11.2016г.   

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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социалноосигурителни вноски 
 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, 

в която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация –  

Притежава първа група, трета категория строежи към ЦПРС 

към Камарата на Строителите в България; Всеки от екипа от 

проектанти е с пълна проектантска правоспособност, 

съгласно чл. 230 ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

 

Участникът не е посочил номер на Удостоверение за 

вписване в ЦПРС на Строителя 1-ва група за строежи от 3-

та до 5-та категория. Комисията извърши служебно справка 

в Регистър на КСБ и установи, че участникът е вписан като 

строител в регистъра ЦПРС и отговаря на изискванията на 

Възложителя с №  I-TV 016397. 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация и 

всеки от екипа е с ППП, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от 

ЗКАИИП 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
 

(): Ако 

2015 год. – оборот  - 2 160 397 лв. 

2014 год. – оборот  - 2 020 808.47 лв. 

2013 год. – оборот  - 1 880 867.48 лв. 
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съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 
Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2015 год. – оборот  - 2 144 010.82 лв. 

2014 год. – оборот  - 1 907 585.07 лв. 

2013 год. – оборот  - 1 776 666.70 лв. 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация за 

изпълнение на строителството, което е еднакво или сходно с 

предмета на настоящата поръчка изпълнени от участника 

през последните 5 години до датата на подаване  офертата  

 
№ Наименование, 

кратко описание 

на 

обекта/строежа 

Стойн

ост в 

лева 

Период/  

срок на 

изпълнение 

и дата на 

приключва

не 

Описание/вид 

и обем/ на 

изпълненото 

строителство 

Възлож

ител/те

л за 

връзка 

1 СМР на обект с 

адм. адрес гр. 

София, р-к 

Витоша, кв. 

Карпузица, ул. 

Сияйна № 3 

167 9

35.70 

лв. 

от 

26.05.2014г

. – до 

26.05.2015г

. 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени: 

Поставяне на 

хидроизолаци

я; 

Монтаж на 

ПВЦ дограма: 

-ВиК, Ел и 

ОВ работи 

-други 

строително – 

довършителн

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 
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и работи РЗП 

3 184м2 

2 Извършване на 

СМР в дом за 

медико-

социални грижи 

за деца в гр. 

Търговище 

355 3

00.55 

лв. 

от 

15.12.2012г

. до 

29.03.2013г

. 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на стени; 

Поставяне на 

хидроизолаци

я; 

Доставка и 

монтаж на 

нова дограма; 

Монтаж на 

отоплителна, 

котелна ВиК 

и 

електрическа 

инсталации; 

Вътрешни 

довършителн

и работи; РЗП 

211.67 м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 

0888 93 

82 22 

3 Извършване на 

СМР в дом за 

медико-

социални грижи 

за деца „Св. 

Параскева” в гр. 

София 

136 7

50.30  

от 

10.05.2013г

. до 

15.07.2013г

. 

1.Топлоизола

ция на 

външни 

стени; 

2.Ремонт и 

топлоизолаци

я на покрив; 

3. Подмяна на 

дограма; 

4.Подмяна на 

отоплителна, 

ВиК и 

електрическа 

инсталации; 

5. вътрешни 

довършителн

и работи; 

РЗП 1139.04 

м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 

0888 93 

82 22 

4 Жилищна сграда 

в кв. 77а, Зона В-

16, София, ул. 

Княз Борис I  № 

195 

301 3

94.00 

лв 

14.12.3009г

. до 

14.12.2011г

. 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

я; монтаж на 

ПВЦ дограма; 

монтаж на 

ОВ, ВиК и 

електрическа 

инсталация 

РЗП 7629м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

5 „Две жилищни 

сгради А и Б”, 

кв. 40а, в гр. 

София, ул. 

Карлово № 14 

105 2

76.15 

лв. 

От 

01.04.2010г

. до 

01.04.2012г

.  

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

я; монтаж на 

ПВЦ дограма; 

монтаж на 

ОВ, ВиК и 

електрическа 

инсталация 

РЗП 4376м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

6 „Жилищна 

сграда с 

магазини, 

подземни и 

надземни 

гаражи”, кв. 154, 

84 05

5.75 

лв 

14.05.2012г

. до 

14.05.2013г

. 

-поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 



 

222 

 

ул. Антим  I № 

52 

я; монтаж на 

отоплителна, 

ВиК и 

електрическа 

инсталация; 

Други 

СМР/вкл. 

шпакловка, 

боядисване и 

др. 

довършителн

и работи  

РЗП 3 100м2 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

7 Прилагане на 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

публични сгради 

на територията 

на СО – 51 СОУ 

„Ел. Багряна” р-

н Красно село, 

ОДЗ № 8 

„Таврия” р-н 

Красно село; 

ОДЗ № 80 

„Приказна 

Калина” р-н 

Красно село 

451 8

65.40 

лв. 

07.2014г.-

10.2014г. 

-подмяна на 

дограма; 

-топлинно 

изолиране на 

външни 

стени; 

-топлинно 

изолиране на 

покрив; 

-

подмяна/моде

рнизиране на 

отоплителна 

инсталация за 

БГВ с 

предварителн

о подгряване 

от слънчеви 

колектори; 

-подмяна на 

ОВ, ВиК и ел. 

инсталация и 

разпределите

лна мрежа. – 

общо РЗП 

15866.74м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 02 

51 38 

50 

 

Участникът е приложил следните доказателства: 

 

1. Удостоверение за добро изпълнение от 29.06.2015г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

2. Удостоверение за добро изпълнение от 27.12.2011г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

3. Удостоверение за добро изпълнение от 31.07.2012г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

4. Удостоверение за добро изпълнение от 13.11.2013г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.;  

5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

010/06.03.2014г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

6. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

014/15.03.2014г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

7. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

017/12.05.2015г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 
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За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил информация за 4 обекта по четири 

изпълнени договора, за проектиране, което е еднакво или 

сходно с предмета на настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 3 години до датата на подаване  

офертата   

 
Описание Суми Дати Получатели 

Проектиране на 

обект: 

Реконструкция и 

преустройство на 

Столичен куклен 

театър, ул. 

„Гурко” 

15 500 

лв. 

03 -

04.2014г. 

Балмеринене ринг ООД 

Проектиране на 

Офис сграда 

„Skywaves” 

82 000 

лв. 

2015 г. Р.С. Инженеринг 

Изработване на 

работни и 

инвестиционни 

проекти по 

всички проектни 

части на 

Жилищна сграда 

„Средец” 

110 50

0 лв. 

07.10.2015г-

7.06.2016 

Нео инженеринг ЕООД 

Инженеринг – 

проектиране, 

авторски надзор 

и изпълнение на 

СМР на пакет от 

многофамилни 

жилищни сгради, 

във връзка 

реализирането на 

Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради 

на територията 

на общ. 

Кюстендил по 5 

обособени 

позиции: за 

обособена 

позиция № 4 

Многофамилна 

жилищна сграда 

блок № 3 нах. са 

на адр.: гр. 

Кюстендил, бул. 

Г.С. Раковски № 

24, сграда с 

идентификатор 

41112.500.1744.1 

– РЗП- 6982,74 

кв.м.  

30000л

в. 

04-10.2016г. „Найс Билдинг” ЕООД 

 

Приложени са следните доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение от 11.2016г. издадено 

от „Найс Билдинг” ЕООД за „ТДИ Дизайн” ЕООД - 
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заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 08/19.09.2016г. 

издадено от „НЕО Инженеринг” ЕООД за „ТДИ Дизайн” 

ЕООД - заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 024/25.02.2016г. 

издадено от „Ф-Строй Груп” ЕООД за „ТДИ Дизайн” ЕООД 

- заверено копие;  

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

Проектантски екип: 

- Проектант по Част „Архитектурна” – Водещ проектант 
- Проектант по Част „Конструкции” 

- Проектант по Част „Електро” 

- Проектант по Част „ВиК” 

- Проектант по Част „ОВ” 

- Проектант по Част „Енергийна ефективност” 

- Проектант по Част „ПБЗ” 

- Проектант по Част „Пожарна безопасност” 

- Проектант Технически контрол по част „Конструкции” 

- Проектант по Част „План за управление на строителни 

отпадъци” 

 

Екип за изпълнение на строителството: 

 

 Ръководител екип 

 Технически ръководител 

 Специалист по електротехника 

 Специалист по ВиК 

 Специалист по ОВ 

 Отговорник по качеството 

 Специалист по здравословни и безопасни условия на 

труд 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Декларирал е, че разполага с 2 000 кв.м. фасадно скеле. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

Внедрена система за управление на качеството  ISO 9001-

2008 

Внедрена система за управление на околната среда в 

строителството ISO 14001-2004 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е декларирал наличието на екип от проектанти с 

пълна проектанска правоспособност с минималното 

изискуемо от Възложителя образование по съответните 

части. Същият е посочил имената, дейностите, които ще 

изпълняват, професионалната компетентност на лицата 

номерата и датите на дипломите за завършено образование 

и номерата на удостоверенията за вписване  в Камарата на 

архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – общо 10 членове на екипа 

 
Трите имена Професионална 

компетентност на 

лицата 

Дейност, която 

ще изпълнява 

арх. Делян Стефанов 

Стефанов 

Диплома УАСГ - 2004, 

№ 047564, 

peг. № 31258/1999г. 

Пълна проектантска 

правоспособност КАБ 

София № 01390 

Част 

„Архитектурна” 

Инж. 

Десислав Радостинов 

Мареков 

Диплома УАСГ - 99, № 

200660, peг. 

№ 34098/2004г. Пълна 

проектантска 

правоспособност КАБ 

София № 

10111 

Част 

„Конструктивна 

Инж. Здравко Иванов 
Евлогиев 

Диплома АЕ 
№ 019775, ТУ 
- София Пълна 
Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 

06194 

Част „Електро” 

Инж. Ива 
Николаева 
Пенчева 

Диплома А 92, № 00273,  

ВИАС-София, Пълна 

Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 

09463 

Част „ВиК” 

Инж. Антоанета 

Тошкова Попова 

Диплома № с. МЯ№ 
010608, 
ВМЕИ- София Пълна 
Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 02020 

Част „ОВ” 

Инж. Валентина 

Дилкова Пешева 

 

Диплома № 35244, ТУ – 

София Пълна 

проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 8081 

Част „ЕЕ” 

инж. Димитър 

Петров Пенев 

 

Диплома 

УАСГ - 2006, 

№ 35097 /2006г. 

Част „ПБЗ” 
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Пълна проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 13931 

 

инж. Емил 

Иванов 
Динев 
 

Диплома ВД 95, № 

14958, ВИПОНД-МВР- 

гр.София, Пълна 

проектантска 

правоспособност КИИП 

София  № 35044 

 

Част „ПБ” 

Инж. 
Емилия 
Тодорова 
Балъкчиева 
 

Диплома УАСГ - 2000, 
№ 098377, peг. № 
32209/2000 Пълна 
проектантска 

правоспособност КИИП 
София № 01298 
 

Технически 

контрол по част 

„Конструкции” 

Инж. Тихомира 

Димитрова 

Крачева 

 

Диплома 
УАСГ-2010, 
peг. № 
37927/2010 Пълна 
Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 42138, 

сертификат 

1506/16.03.2015 

Част „ПУСО” 

 

За изпълнение на строителството: 

 
№ Трите 

имена 

Образование и 

професионална 

квалификация 

Професио

нален 

опит в 

областта 

на 

строителс

твото 

Дейност, която ще 

изпълнява 

1 Галина 

Любомиро

ва 

Самарджи

ева 

Висше, 

магистър, 

строителен 

инженер ПГС 

10г. 

професио

нален 

опит в 

техническ

ото 

ръководст

во, 

въведен в 

експлоата

ция 

строителе

н обект: 

„Гараж за 

3 

автомобил

а в 

печатница 

на БНБ” 

АД 

Ръководител на 

екипа 

2 Илия 

Димитров 

Самарджи

ев 

Висше, 

магистър, 

строителен 

инженер ПГС 

14г.  Технически 

ръководител 

3 Пламен 

Йорданов 

димитров 

Средно – 

монтажник на 

електр. 

14г. Специалист по 

електротехника 
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инсталации 

4 Гроздан 

Димитров 

Марков 

Средно – ВиК 

на сгради 

8г. Специалист по 

Водоснабдяване и 

канализация 

5 Здравко 

Владимир

ов 

Станков 

Висше, 

топлинна и 

топлообменна 

техника и 

енергийна 

ефективност 

15г. Специалист по 

отопление и 

вентилация 

6 Николай 

Георгиев 

Самарджи

ев 

Висше, 

строителен 

инженер, спец. 

ПГС, обучение 

за контрол 

върху 

качеството на 

изпълнение на 

строителството 

за съответствие 

на влаганите в 

строежите   

строителни 

продукти 

12г. Специалист за 

контрол по 

качеството, 

онговорник по 

качеството 

7 Мони 

Петров 

Манчев 

Висше, 

строителен 

инженер, 

удостоверение 

по Нар. РД 07-

2 от 

16.12.2009г. 

9г. 

Професио

нален 

опит в 

осигурява

не на 

ЗБУТ 

въведен в 

експлоата

ция 

строителе

н обект: 

„Гараж за 

3 

автомобил

а в 

Печатниц

а на БНБ” 

АД 

Специалист по 

здравословни и 

безопасни 

условия на труд 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация за 

прилагане на система за управление на околната среда -  ISO 

14001-2004  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Участникът е декларирал 2000 кв.м. фасадно скеле; 

Автомобили – 6 бр. Мотокар – 1 бр; 

Джип и леки автомобили – общо 6 броя; 

Фургони – съблекалния и складове – общо 5 бр.; 32 бр. 

различни машини и инвентар с общ брой 196 бр. Сглобяемо 

алуминиево скеле, оборотен строителен инвентар 

 12) За обществени поръчки Участникът е попълнил надлежно исканата информация 
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за доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Стандарт за осигуряване на качеството: ISO 9001-2008 

/Система за управление на качеството/ 

Сертификат рег. № С32688 от Интернешънъл 

Сертификейшънс 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

Стандарт за екологично управление: ISO 14001-2004 

/Система за управление на околната среда/ 

Сертификат рег. № С 32689 от Интернешънъл 

Сертификейшънс 
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екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, съгл. ISO  9001:2008 

 

Сертификат за внедрена система за управление на околната 

среда, съгл. ISO 14001:2004 

Първа група, трета категория към ЦПРС към Камарата на 

строителите в България 

 

Сертификат рег. № С32688 от Интернешънъл 

Сертификейшънс съгл. ISO 9001:2008 

 

Сертификат рег. № С32689 от Интернешънъл 

Сертификейшънс съгл. ISO 14001:2004 

Удостоверение № І – TV 016397 

 

Всеки от екипа проектанти е с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона 

за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, с удостоверения, описани за 

всеки в доказателството за професионален опит 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил исканата информация  

 

12. Документи Декларация за конфеденциалност на осн. чл. 102 ЗОП от 

участника сдружение „Нео Дизайн” в оригинал, 1 стр. 

  Счетоводен баланс към 31.12.2015г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2014г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2013г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „ТДИ Дизайн” 

ЕООД – общо 2 листа, заверено копие; 

13. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството с дата 

21.11.2016г.„Нео инженеринг” ЕООД, като участник в 

сдружението 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, 

в която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация –  

Притежава първа група, трета категория строежи към ЦПРС 

към Камарата на Строителите в България и Търговския 

регистър;  

 

Участникът не е посочил номер на Удостоверение за 

вписване в ЦПРС на Строителя 1-ва група за строежи от 3-

та до 5-та категория. Комисията извърши служебно справка 

в Регистър на КСБ и установи, че участникът е вписан като 

http://kiip.bg/documents/registerDoc/PPP_register_01.09.2016_.pdf
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строител в регистъра ЦПРС и отговаря на изискванията на 

Възложителя с №  I-TV 016397. 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Неприложимо 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
 

(): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2015 год. – оборот  - 2 043 878 лв. 

2014 год. – оборот  - 1 968 903.47 лв. 

2013 год. – оборот  - 1 870 017.48 лв. 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2015 год. – оборот  - 2 027 491.82 лв. 

2014 год. – оборот  - 1 855 680.07 лв. 

2013 год. – оборот  - 1 765 816.70 лв. 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на:  

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 
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формат, моля, посочете: 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация за 

изпълнение на строителството, което е еднакво или сходно с 

предмета на настоящата поръчка изпълнени от участника 

през последните 5 години до датата на подаване  офертата  

 
№ Наименование, 

кратко описание 

на 

обекта/строежа 

Стойн

ост в 

лева 

Период/  

срок на 

изпълнение 

и дата на 

приключва

не 

Описание/вид 

и обем/ на 

изпълненото 

строителство 

Възлож

ител/те

л за 

връзка 

1 СМР на обект с 

адм. адрес гр. 

София, р-к 

Витоша, кв. 

Карпузица, ул. 

Сияйна № 3 

167 9

35.70 

лв. 

от 

26.05.2014г

. – до 

26.05.2015г

. 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени: 

Поставяне на 

хидроизолаци

я; 

Монтаж на 

ПВЦ дограма: 

-ВиК, Ел и 

ОВ работи 

-други 

строително – 

довършителн

и работи РЗП 

3 184м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

2 Извършване на 

СМР в дом за 

медико-

социални грижи 

за деца в гр. 

Търговище 

355 3

00.55 

лв. 

от 

15.12.2012г

до 

29.03.2013г 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на стени; 

Поставяне на 

хидроизолаци

я; 

Доставка и 

монтаж на 

нова дограма; 

Монтаж на 

отоплителна, 

котелна ВиК 

и 

електрическа 

инсталации; 

Вътрешни 

довършителн

и работи; РЗП 

211.67 м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 

0888 93 

82 22 

3 Извършване на 

СМР в дом за 

медико-

социални грижи 

за деца „Св. 

Параскева” в гр. 

София 

136 7

50.30  

от 

10.05.2013г

. до 

15.07.2013г

. 

1.Топлоизола

ция на 

външни 

стени; 

2.Ремонт и 

топлоизолаци

я на покрив; 

3. Подмяна на 

дограма; 

4.Подмяна на 

отоплителна, 

ВиК и 

електрическа 

инсталации; 

5. вътрешни 

довършителн

и работи; 

РЗП 1139.04 

м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 

0888 93 

82 22 
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4 Жилищна сграда 

в кв. 77а, Зона В-

16, София, ул. 

Княз Борис I  № 

195 

301 3

94.00 

лв 

14.12.3009г

. до 

14.12.2011г

. 

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

я; монтаж на 

ПВЦ дограма; 

монтаж на 

ОВ, ВиК и 

електрическа 

инсталация 

РЗП 7629м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

5 „Две жилищни 

сгради А и Б”, 

кв. 40а, в гр. 

София, ул. 

Карлово № 14 

105 2

76.15 

лв. 

От 

01.04.2010г

. до 

01.04.2012г

.  

Поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

я; монтаж на 

ПВЦ дограма; 

монтаж на 

ОВ, ВиК и 

електрическа 

инсталация 

РЗП 4376м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

6 „Жилищна 

сграда с 

магазини, 

подземни и 

надземни 

гаражи”, кв. 154, 

ул. Антим  I № 

52 

84 05

5.75 

лв 

14.05.2012г

. до 

14.05.20123

г. 

-поставяне на 

топлоизолаци

я на покриви 

и стени; 

поставяне на 

хидроизолаци

я; монтаж на 

отоплителна, 

ВиК и 

електрическа 

инсталация; 

Други 

СМР/вкл. 

шпакловка, 

боядисване и 

др. 

довършителн

и работи  

РЗП 3 100м2 

„Стил 

Проект

” 

ЕООД, 

тел. 

859 01 

79, 

GSM 

0888 45 

04 34 

7 Прилагане на 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

публични сгради 

на територията 

на СО – 51 СОУ 

„Ел. Багряна” р-

н Красно село, 

ОДЗ № 8 

„Таврия” р-н 

Красно село; 

ОДЗ № 80 

„Приказна 

Калина” р-н 

Красно село 

451 8

65.40 

лв. 

07.2014г.-

10.2014г. 

-подмяна на 

дограма; 

-топлинно 

изолиране на 

външни 

стени; 

-топлинно 

изолиране на 

покрив; 

-

подмяна/моде

рнизиране на 

отоплителна 

инсталация за 

БГВ с 

предварителн

о подгряване 

от слънчеви 

колектори; 

-подмяна на 

ОВ, ВиК и ел. 

инсталация и 

разпределите

лна мрежа. – 

общо РЗП 

15866.74м2 

„Страт

иеви-

2003” 

ООД, 

тел. 02 

51 38 

50 
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Участникът е приложил следните доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение от 29.06.2015г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

2. Удостоверение за добро изпълнение от 27.12.2011г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

3. Удостоверение за добро изпълнение от 31.07.2012г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

4. Удостоверение за добро изпълнение от 13.11.2013г. 

издадено от „Стил проект” ЕООД за „НЕО Инженеринг” 

ЕООД - заверено копие, 1 стр.;  

5. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

010/06.03.2014г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

6. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

014/15.03.2014г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

7. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

017/12.05.2015г. издадено от „Стратиеви - 2003” ООД за 

„НЕО Инженеринг” ЕООД - заверено копие, 1 стр.; 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Екип за изпълнение на строителството: 

 

 Ръководител екип 

 Технически ръководител 

 Специалист по електротехника 

 Специалист по ВиК 

 Специалист по ОВ 

 Отговорник по качеството 

 Специалист по здравословни и безопасни условия на 

труд 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Участникът е декларирал, че разполага с 2 000 кв.м. фасадно 

скеле. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

Внедрена система за управление на качеството в 

строителството ISO 9001-2008 

Внедрена система за управление на околната среда в 

строителството  ISO 14001-2004 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 



 

235 

 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

б) Екип за изпълнение на строителството: 

 
№ Трите 

имена 

Образование и 

професионална 

квалификация 

Професиона

лен опит в 

областта на 

строителств

ото 

Дейност, която ще 

изпълнява 

1 Галина 

Любомиро

ва 

Самарджи

ева 

Висше, 

магистър, 

строителен 

инженер ПГС 

10г. 

професиона

лен опит в 

техническот

о 

ръководств

о, въведен в 

експлоатац

ия 

строителен 

обект: 

„Гараж за 3 

автомобила 

в печатница 

на БНБ” АД 

Ръководител на 

екипа 

2 Илия 

Димитров 

Самарджи

ев 

Висше, 

магистър, 

строителен 

инженер ПГС 

14г.  Технически 

ръководител 

3 Пламен 

Йорданов 

димитров 

Средно – 

монтажник на 

електр. 

инсталации 

14г. Специалист по 

електротехника 

4 Гроздан 

Димитров 

Марков 

Средно – ВиК 

на сгради 

8г. Специалист по 

Водоснабдяване и 

канализация 

5 Здравко 

Владимир

ов 

Станков 

Висше, 

топлинна и 

топлообменна 

техника и 

енергийна 

ефективност 

15г. Специалист по 

отопление и 

вентилация 

6 Николай 

Георгиев 

Самарджи

ев 

Висше, 

строителен 

инженер, спец. 

ПГС, обучение 

за контрол 

върху 

качеството на 

изпълнение на 

строителството 

за съответствие 

на влаганите в 

строежите 

строителни 

продукти 

12г. Специалист за 

контрол по 

качеството, 

онговорник по 

качеството 

7 Мони 

Петров 

Висше, 

строителен 

9г. 

Професиона

Специалист по 

здравословни и 
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Манчев инженер, 

удостоверение 

по Нар. РД 07-

2 от 

16.12.2009г. 

лен опит в 

осигуряване 

на ЗБУТ 

въведен в 

експлоатац

ия 

строителен 

обект: 

„Гараж за 3 

автомобила 

в 

Печатница 

на БНБ” АД 

безопасни условия 

на труд 

 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация за 

прилагане на система за управление на околната среда -  ISO 

14001-2004 . 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Участникът е декларирал 2000 кв.м. фасадно скеле; 

Автомобили – 6 бр. Мотокар – 1 бр; 

Джип и леки автомобили – общо 6 броя; 

Фургони – съблекалния и складове – общо 5 бр.; 32 бр. 

различни машини и инвентар с общ брой 196 бр. Сглобяемо 

алуминиево скеле, оборотен строителен инвентар 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще Стандарт за осигуряване на качеството: ISO 9001-2008 
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може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

/Система за управление на качеството/ 

Сертификат рег. № С32688 от Интернешънъл 

Сертификейшънс 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

Стандарт за екологично управление: ISO 14001-2004 

/Система за управление на околната среда/ 

Сертификат рег. № С 32689 от Интернешънъл 

Сертификейшънс 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, съгл. ISO  9001:2008 

 

Сертификат за внедрена система за управление на околната 

среда, съгл. ISO 14001:2004 

Първа група, трета категория към ЦПРС към Камарата на 

строителите в България 

 

Сертификат рег. № С32688 от Интернешънъл 

Сертификейшънс съгл. ISO 9001:2008 

 

Сертификат рег. № С32689 от Интернешънъл 

Сертификейшънс съгл. ISO 14001:2004 

Удостоверение № І – TV 016397 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил исканата информация  
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14. Документи Счетоводен баланс към 31.12.2015г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2014г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2013г. и Отчет за приходите и 

разходите на „Нео Инженеринг” ЕООД – общо 3 листа, 

заверени копия; 

Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „ТДИ Дизайн” 

ЕООД – общо 2 листа, заверено копие; 

15. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството с дата 

21.11.2016г. на  „ТДИ ДИЗАЙН” ЕООД, като участник в 

обединението 

1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, 

в която е установен 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация –  

Вписан е в Търговския регистър 

 

 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

Всеки от екипа от проектанти е с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона 

за камарите на архитетките и инженерите в 

инвестиционното проектиране  

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
  (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2015 год. – оборот  - 116 519 лв. 

2014 год. – оборот  - 51 905 лв. 

2013 год. – оборот  - 10 850 лв. 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

2015 год. – оборот  - 116 519 лв. 

2014 год. – оборот  - 51 905 лв. 

2013 год. – оборот  - 10 850 лв. 
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е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:  

Пред референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне 

на списъка, моля, посочете 

сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил информация за 4 обекта по четири 

изпълнени договора, за проектиране, което е еднакво или 

сходно с предмета на настоящата поръчка изпълнени от 

участника през последните 3 години до датата на подаване  

офертата   

 
Описание Суми Дати Получатели 

Проектиране на 

обект: 

Реконструкция и 

преустройство на 

Столичен куклен 

театър, ул. 

„Гурко” 

15 500 

лв. 

03-04.2014г. Балмеринене ринг ООД 

Проектиране на 

Офис сграда 

„Skywaves” 

82 000 

лв. 

2015 г. Р.С. Инженеринг 

Изработване на 

работни и 

инвестиционни 

проекти по 

всички поректни 

части на 

Жилищна сграда 

„Средец” 

110 50

0 лв. 

07.10.2015г- 

07.06.2016г 

Нео инженеринг ЕООД 

Инженеринг – 

проектиране, 

авторски надзор 

30000л

в. 

04-10.2016г. „Найс Билдинг” ЕООД 
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и изпълнение на 

СМР на пакет от 

многофамилни 

жилищни сгради, 

във връзка 

реализирането на 

Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради 

на територията 

на общ. 

Кюстендил по 5 

обособени 

позиции: за 

обособена 

позиция № 4 

Многофамилна 

жилищна сграда 

блок № 3 нах. са 

на адр.: гр. 

Кюстендил, бул. 

Г.С. Раковски № 

24, сграда с 

идентификатор 

41112.500.1744.1 

– РЗП- 6982,74 

кв.м.  

 

Приложени са следните доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение от 11.2016г. издадено 

от „Найс Билдинг” ЕООД за „ТДИ Дизайн” ЕООД - 

заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение № 08/19.09.2016г. 

издадено от „НЕО Инженеринг” ЕООД за „ТДИ Дизайн” 

ЕООД - заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение № 024/25.02.2016г. 

издадено от „Ф-Строй Груп” ЕООД за „ТДИ Дизайн” ЕООД 

- заверено копие;  

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектирането: 

Проектантски екип: 

- проектант по Част „Архитектурна” – Водещ проектант 
- Проектант по Част „Конструкции” 

- Проектант по Част „Електро” 

- Проектант по Част „ВиК” 

- Проектант по Част „ОВ” 

- Проектант по Част „Енергийна ефективност” 

- Проектант по Част „ПБЗ” 

- Проектант по Част „Пожарна безопасност” 

- Проектант Технически контрол по част „Конструкции” 

- Проектант по Част „План за управление на строителни 

отпадъци” 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 
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 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

а) всеки от екипа от проектанти е с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона 

за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране 

 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е декларирал наличието на екип от проектанти с 

пълна проектанска правоспособност с минималното 

изискуемо от Възложителя образование по съответните 

части. Същият е посочил имената, дейностите, които ще 

изпълняват, професионалната компетентност на лицата 

номерата и датите на дипломите за завършено образование 

и номерата на удостоверенията за вписване  в Камарата на 

архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране  

 
Трите имена Професионална 

компетентност на 

лицата 

Дейност, която ще 

изпълнява 

арх. Делян Стефанов 

Стефанов 

Диплома УАСГ - 2004, 

№ 047564, 

peг. № 31258/1999г. 

Пълна проектантска 

правоспособност КАБ 

София № 01390 

Част 

„Архитектурна” 

Инж. 

Десислав Радостинов 

Мареков 

Диплома УАСГ - 99, № 

200660, peг. 

№ 34098/2004г. Пълна 

проектантска 

правоспособност КАБ 

София № 

10111 

Част 

„Конструктивна 

Инж. Здравко Иванов 
Евлогиев 

Диплома АЕ 
№ 019775, ТУ 
- София Пълна 

Част „Електро” 
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Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 

06194 

Инж. Ива 

Николаева 
Пенчева 

Диплома А 92, № 00273,  

ВИАС-София, Пълна 

Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 

09463 

Част „ВиК” 

Инж. Антоанета 

Тошкова Попова 

Диплома № с. МЯ№ 
010608, 
ВМЕИ- София Пълна 
Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 02020 

Част „ОВ” 

Инж. Валентина 

Дилкова Пешева 

 

Диплома № 35244, ТУ – 

София Пълна 

проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 8081 

Част „ЕЕ” 

инж. Димитър 

Петров Пенев 

 

Диплома 

УАСГ - 2006, 

№ 35097 /2006г. 

Пълна проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 13931 

 

Част „ПБЗ” 

инж. Емил 
Иванов 
Динев 
 

Диплома ВД 95, № 

14958, ВИПОНД-МВР- 

гр.София, Пълна 

проектантска 

правоспособност КИИП 

София  № 35044 

 

Част „ПБ” 

Инж. 
Емилия 
Тодорова 
Балъкчиева 
 

Диплома УАСГ - 2000, 
№ 098377, peг. № 
32209/2000 Пълна 
проектантска 
правоспособност КИИП 
София № 01298 
 

Технически 

контрол по част 

„Конструкции” 

Инж. Тихомира 

Димитрова 

Крачева 

 

Диплома 
УАСГ-2010, 
peг. № 
37927/2010 Пълна 
Проектантска 

правоспособност КИИП 

София № 42138, 

сертификат 

1506/16.03.2015 

Част „ПУСО” 

 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

(Проектна документация по част ПБЗ и Част „План за 

управление на строителните отпадъци”) 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 
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персонал през последните три 

години са, както следва: 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 

 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

  

-Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 
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доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

5. Част V: Намаляване на броя 

на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

Всеки от екипа проектанти е с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона 

за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, с удостоверения, описани за 

всеки в доказателството за професионален опит 

6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не  е попълнил исканата информация  

 

16. Документи Декларация за конфеденциалност на осн. чл. 102 ЗОП 

Споразумение за консорциално сдружение от 03.11.2016г. 

между „Нео инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД 

 

 

           III.22.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал за участниците в сдружението, съответният участник 

в сдружението, следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 

10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

2. Участникът Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и участващите в сдружението „Нео 

инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД не са попълнили част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като не са посочили „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не са 
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дали официално съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на процедурата 

за възлагане на обществената поръчка.   

 

III.22.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Коректно попълнени ЕЕДОП-и от участника Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” и 

участващите в сдружението „Нео инженеринг” ЕООД и „ТДИ Дизайн” ЕООД в част VI 

„Заключителни положения” в съответствие с условията и изискванията на Възложителя. 

 

III.23. Оферта № 23 от „Д § Д”  ООД, за участие по обособена позиция № 2  

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 23 - РСЛ16-ТД26-

1978/23.11.2016г. – „Д § Д”  

ООД, ЕИК 831260776 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък 

на документи от 23.11.2016г. – 

оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1.Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на 

Възложителя от 23.11.2016г. 176 

стр. в оригинал; -  ведно с 

приложения към нея: 

2.Времеви линеен график за 
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изпълнение на СМР – 4 стр. в 

оригинал; 

3.Сертификати за съответствие на 

влаганите материали; 

4.Други по преценка на 

участника: Декрарации за 

експлоатационни показатели и 

сертификати за съответствие за 

влаганите материали – 33 стр. 

заверени копия; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 3 на 

Възложителя от 23.11.2016г. от 

участника  в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 5 на 

Възложителя от 23.11.2016г.  в 

оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла на 

чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

2.Няма представена Декларация 

по Образец № 7 на третото лице 

ЕТ „СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ 

– Димитър Попов”  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици - Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1.Декларация по Образец № 7А 

от Десислава Любомирова 

Илиева – Йорданова, съдружник 

от 23.11.2016г. в оригинал, 2 стр. 

2.Декларация по Образец № 7А 

от Йордан Анчев Йорданов, 

съдружник от 23.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр. 

3.Декларация по Образец № 7А 

от Димитър Николаев Попов, 

като ЕТ „СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър 

Попов” от 23.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени Участникът е представил ЕЕДОП 
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поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

в оригинал, попълнен и подписан 

от представляващите участникът 

„Д § Д”  ООД с дата 23.11.2016г.  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация и ще 

използва капацитета на трето 

лице 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил 

надлежно исканата информация –  

Притежава първа група, трета 

категория строежи към ЦПРС 

към Камарата на Строителите в 

България;   

Участникът е посочил уеб адрес 

на органа издаващ документа. 
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Удостоверение № І – TV 012338, 

първа група, Строежи от трета до 

пета категория съгласно чл. 5, ал. 

4 от ПРВВЦПРС, валидно до 

30.09.2017г. 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2015 год. – оборот  - 790 хил лв. 

2014 год. – оборот  - 430 хил. лв. 

2013 год. – оборот  - 906 хил. лв. 

 

Участникът е посочил Агенция 

по вписванията, ОПР 2015, 2014 

и 2013г. 

  

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2015 год. – оборот  - 790 хил лв. 

2014 год. – оборот  - 430 хил. лв. 

2013 год. – оборот  - 906 хил. лв. 

 

Конкретен оборот за периода: 

2126 хил лв  

 

Участникът е посочил Агенция 

по вписванията, ОПР 2015, 2014 

и 2013г. 

  

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е посочил исканата 

информация.  

Застраховка „Професионална 

отговорност на строителя” по чл. 

171 от ЗУТ, 200000 лв.  

ЗАД „Армеец”, Застрахователна 

полица № 15 570 1317 А 

0000523638, валидна до 

04.08.2017г. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените поръчки За изпълнение на строителството: 
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за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно 

информация за 4 обекта по три 

изпълнени договора,  за който е 

извършил строително – 

монтажни работи: 

 

1.Обект „Конструктивно 

укрепване и ремонтно -

възстановителни дейности на 

ниско тяло „В работилница” в 

118 СОУ, съгласно Договор РД-

56-30 от 03.08.2015г.” стойност 

на договора – 239 880, 40лв. 

Период на изпълнение от 

11.08.2015г. до 10.10.2015г. 

Приложени са следните 

доказателства: 

 

Референция № РМЛ16 – ТД26-

1269/11.08.2016г. изд. от СО 

район Младост - заверено копие; 

 

2.Обект: „Конструквино 

укрепване и ремонтно-

възстановителни дейности на 

административен блок Г1 в 

сградата на 128 СОУ” съгласно 

Договор № РД – 56 - 29 от 

03.08.2015г.  стойност на 

договора 241 338.68 лв., период 

на изпълнение 11.08.2015г. до 

15.10.2015г. 

 

Приложени са следните 

доказателства: 

 

Референция № РМЛ16 – ТД26-

1269 [1]/11.08.2016г. изд. от СО 

район Младост - заверено копие; 

 

3.Обект: „Извършване на СМР в 

сградата на ОДЗ 61 „Шарено 

петле” ул. Камчия № 1 и ОДЗ 65 

Слънчево детство, ул. Ал. 

Момчев № 2 на територията на 

район Слатина, съгласно договор 

№ РД 55 – 10/23-08.2013г. на 

стойност 240 057.45 лв. Период 

на изпълнение от 23.08.2013г. до 

14.10.2013г. Референция издадена 

от Район Слатина на 07.03.2014г. 

Прилага се копие от договор, 

Сметка 22, Протокол акт обр. 19 

– ОДЗ 65 и Протокол акт обр. 19 
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на ОДЗ 61” 

 

Приложени са следните 

доказателства: 

Референция № 26 00-

550/07.03.2014г. изд. от СО район 

Слатина - заверено копие; 

Договор за възлагане на 

обществена поръчка от 

23.08.2013г. с възложител СО 

район „Слатина”, с приложение 

извлечение от сметка № 22  за 

изплащане на извършени 

строителни работи и Протоколи 

обр. 19 за обект „Слънчево 

детство” и за обект „Шарено 

петле” 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и 

за проследяване на веригата на 

доставка: 

Внедрена система за управление 

на качеството  ISO 9001-2008 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

а) „Д § Д” ООД 

  

б) неговия ръководен състав:  
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изискванията, посочени в 

обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

За изпълнение на строителството: 

 

Участникът е декларирал: 

 

1. Ръководител на екипа 

Кирил Николов Костов – 

Строителен инженер, специалист 

ПГС. Висше военно строително 

училище „Любен Каравелов” гр. 

София, 1988г. – 1993г. Диплома 

№ 02239, рег. № 2187. 

 

Професионален опит: от 

09.1993г. до 03.1995г. към 

поделение на ГУСВ в гр. София – 

Технически ръководител на 

жилищен блок. 

От 1995г. до 10.1999г. 

„Строително Дружество Средец” 

ООД, гр. София – технически 

ръководител на: еднофамилни 

сгради с общо РЗП 1600м2 в кв. 

Симеоново, Драгалевци, Бояна; 

Жилищна кооперация на ул. Иван 

Сусанин, довършителни работи 

на жилищна кооперация на ул. 

„П. Волов” и ул. „Чаталджа”, 

технически ръководител на 

сградата на БФС на ул. „Иван 

Асен” и на складовата база на 

Цептер – България. 

От 10.1999г. до 08.2000г. „Сити 

Стил” ООД гр. София, техн. р-л 

ремонти и реконструкции в 

„Нестле” – София. 

От 08.2000г. до 2001г. „РОЕ 

инженеринг” ООД гр. София – 

техн. р-л на реконструкцията на 

сградата на Българо – 

Американска кредитна банка на 

ул. „Кракра” № 16 гр. София. 

 

От 2001г. – 2002г. „Глобал МС” 

гр. София – техн. р-л на 

бензиностанция на Петрол в гр. 

Варна 

От 2002г. до 01.2008г. Техн. р-л и 

н-к обект в „Нафтекс 

инженеринг” АД гр. София 

 

Изградени обекти: 

бензиностанции на Лукоил – 

петрол – 5 бр. /гр. София, гр. 
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Ловеч, гр. Варна, и гр. 

Павликени/; Бензиностанция на 

Литекс /гр. София/; Разширение 

на завод „Хамбергер” за 

производство на тоалетни 

седалки в гр. Севлиево; 

„Техномаркет Европа” – гр. Русе, 

„Търговски и сервизен център 

Пежо” гр. Пловдив, Временно 

селище за мениджърския състав 

на  „Tishman Management 

Company”  ЕООД и Gardiner § 

Theobald /възложители и проект-

мениджъри/ на: обект – 

„Международен логистичен и 

офис център Sofia Airport center” 

гр. София. 

 

От 03.2008г. до 05.2008г. Техн. р-

л в „Конкрет Бау” ЕООД 

 

От 05.2008г. до 05.2009г. Зам. 

мениджър инвестиционни 

проекти в „Златна Панега Бетон” 

ЕООД гр. София 

 

От 12.2009г. до 07.2010г. 

инженер ПГС в „Тотема 

инженеринг” ЕАД 

 

Настояща месторабота  „Д § Д” 

ООД 

 

2. Технически ръководител – 

Мустафа Камберов 

- техник със средно – специално 

образование, специалност 

Строителство и архитектура, 

диплома рег. № 3071-

62/30.06.1998г. изд. от Техникум 

по строителство гр. Благоевград 

- професионален опит 8 г. 5 м. в 

т.ч. 

от 01/2012 до 09/2016г. – техн. 

ръководител в „Сити Билд 

Студио” ООД – 4 г. 8м.  

 

от 08/2011 до 01/2012г. – техн. 

ръководител в „Сити Билд 

Къмпъни” ЕООД – 5 м. 

 

от 12/2010 до 08/2009г. – техн. 

ръководител в „Шанс 2007” 

ЕООД – 8м. 
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от 03/2007 до 08/2009г. техн. 

ръководител в „Омегабилд” ООД 

– 2г. 4м. 

 

Настояща месторабота „Д § Д” 

ООД 

 

3. Специалист по 

електротехника Тодор Тодоров 

 

 - магистър – инженер по 

специалност „Комуникационна 

техника и технологии”, диплома 

рег. № 032916/14.02.2005г. изд. 

от ТУ – гр. Варна 

Професионален опит: 11г., 8м. в 

т.ч.: 

От 2007 до днес – управител и 

съдружник в „Домофон сервиз” 

ООД – 9 г. 7 м. (съвместно от 

07/2014г. до 09/2016г. – инженер, 

ел. контактни мрежи в „Д § Д” 

ООД – 2г. 2м.) 

 

От 01/2005 до 01/2007г. ел. 

Техник в „ПЕГ - 59” ЕТ – 2г. 

 

4. Специалист по 

водоснабдяване и канализация 

Людмила Кръстева 

- висше образование с 

квалификация „Строителен 

инженер по ВК”, специалност 

„Водоснабдяване и канализация”, 

диплома рег. № 17818/1980г. изд. 

от ВИАС гр. София 

-професионален опит: 25г., 5м., в 

т.ч.: 

 

От 06/2006 до 04/2007г. старши 

експерт в СО – София – 9м. 

От 08/1995г. до 06/2006г. – гл. 

специалист/експерт в ТОА 

„Слатина” – БКС-10г. 10м. 

от 10/1981г. до 08/1995г. – 

специалист в МТ ЕООД – 13г. 

10м. 

 

От 09/2015г. до сега в „Д § Д” 

ООД 

 

5. Специалист по отопление и 

вентилация –  
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Донка Радомирова 
- висше образование с 

квалификация „Машинен 

инженер”, диплома рег. № 

22827/1975г.изд. от ВМЕИ – гр. 

София 

-професионален опит: 21г., 2м. в 

т.ч.: 

 

- от 09/2003 до 07/2007г. 

инспектор в НУХМЕХПСК – 3г. 

10м. 

от 08/1982 до 03/1992г. – експерт 

в Поделение Инвестинженеринг – 

9г. 8м. 

от 11/1979 до 08/1982г. – 

специалист в Химпроект – София 

– 2г. 9м. 

 

от 10/1975г. до 11/1979г. – 

специалист в П.О Формпроект – 

4г. 1м. 

от 01/1975 до 10/1975г. – 

конструктор в „Първомай” 

Пловдив – 10м. 

 

от 02/2016 до сега в „Д § Д” ООД 

 

6. Специалист по контрол по 

качеството/отговорник по 

качеството – Станислав 

Стефанов 

- бакалавър по специалност 

„Транспортно строителство” с 

проф. квалификация строителен 

инженер, диплома рег. № 

0236/01.10.2004г. изд. от ВТУ 

„Тодор Каблешков” гр. София 

-Удостоверение № 

25/18.08.2016г. за завършен курс 

на обучение за „Контрол на 

качеството на изпълнение на 

СМР”, издадено от ЦПО към ЕТ 

„Виктория – Петранка Мирева” 

гр. Варна 

 

7. Специалист по здравословни 

и безопасни условия на труд: 

Инж. Веселин Димитров 

Сивинов, диплом № 

00492/1979г. издадена от ВНВСУ 

„Ген. Бл. Иванов” гр. София. 

Квалификация строителен 

инженер по промишлено и 
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гражданско строителство. 

Допълнителна квалификация и 

умения: удостоверение за 

координатор по безопасност и 

здраве в строителството с № 

009/02.10.2004г. на TBS 

consulting София 

От 05.2008г. до 10.2008г. 

Месторабота: БИБОВ и КО ООД 

гр. Пловдив 

Заемана длъжност: главен 

инженер 

Извършвана длъжност: 

Координатор по безопасност и 

здраве в строителството, контрол 

и организация на изгражданите 

обекти включени в програмата на 

фирмата 

 

От 10.2008г. до 08.2009г. 
Месторабота АРИС 

ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. 

Пловдив 

 

Заемана длъжност: главен 

инженер: извършвана дейност: 

Координатор по безопасност и 

здраве в строителството, котрол и 

организация на изгражданите 

обекти включени в програмата на 

фирмата 

От 08.2009г. до 04.2010г. 

Месторабота: ПЪТНИ СТРОЕЖИ 

ЕООД гр. Пловдив 

Заемана длъжност: зам. проектов 

ръководител ЛОТ 3 – Харманли – 

Нова Загора 

Извършвана дейност: 

Координатор по безопасност и 

здраве в строителството, контрол 

и организация на изгражданите 

обекти включени в програмата на 

фирмата 

От 04.2010г. Месторабота КЦМ 

Технолоджи ЕООД гр. Пловдив 

Заемана длъжност: инв. контрол 

по част АС и СК и координатор 

по безопасност и здраве към 

фирмата  

Извършвана дейност: 

координатор по безопасност и 

здраве в строителството, контрол 

и организация на изгражданите 

обекти включени в програмата на 
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фирмата. 

 

За специалиста по ЗБУТ не е 

посочен обект въведен в 

експлоатация 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация за 

прилагане на система за 

управление на околната среда -  

ISO 14001-2005. 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларирал 2000 

кв.м. фасадно скеле; 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може ли 

да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в обявлението 

или в документацията за 

поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

Стандарт за осигуряване на 

качеството: ISO 9001-2008 

/Система за управление на 

качеството/ 

Участникът е посочил уеб адрес, 

на орган или служба, издаващ 

документа: 

www.verificatiombg.com – 

Верификация ЕООД 

Сертификат рег. № BAS QMS V 

607 – 1 ISO 9001:2008, валиден до 
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качеството могат да бъдат 

представени: Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

26.12.2016г. 

 

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите 

за екологично управление могат да 

бъдат представени: Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Стандарт за екологично 

управление: ISO 14001-2005 /с 

обхват: Строителство и 

оборудване на нови сгради и 

ремонт на обществени, 

административни, индустриални, 

жилищни  сгради и 

инфраструктурни проекти/ 

 

Участникът е посочил уеб адрес, 

на орган или служба, издаващ 

документа: 

www.verificatiombg.com – 

Верификация ЕООД 

Сертификат рег. № BAS QMS V 

608 – 1 ISO 14001:2005, валиден 

до 26.12.2016г. 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил исканата 

информация  

12. Документи 
  

Декларация за поет ангажимент 

по чл. 65, ал. 3 от ЗОП от 

Димитър Николаев Попов, като 

ЕТ „Стилмерс Инженеринг – 

Димитър Попов”  

13. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП 

в оригинал, попълнен и подписан 

от представляващия едноличния 

търговец – трето лице ЕТ 

„Стилмерс Инженеринг – 

Димитър Попов” с дата 

23.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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икономическия оператор няма да 

използва”  

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

Участникът е декларирал, че в 

настоящата процедура не са 

налице обстоятелства по чл. 101, 

ал. 9-11 от ЗОП 

Участникът е декларирал, 

липсата на основания за 

отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 

1, т. 1-7 и липсата на 

обстоятелства, във връзка с чл. 

55, ал. 1, т.1 и т.1 и т.4 от ЗОП 

Участникът е декларирал, че за 

лицето, което представлява не са 

налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

прехеренциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Търговски регистър при 

Агенция по вписванията 

 

Участникът е посочил уеб адрес 

на органа издаващ документа. 

 www.brra.bg – Агенция по 

вписванията, Справка в 

Търговски регистър 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор да 

 

http://www.brra.bg/


 

260 

 

изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 
(): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  Ако 

съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат 

от най-важните строителни 

работи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

Брой години  (този период е 

определен в обявлението или 

документацията за обществената 

поръчка): [3] 

-Инвестиционен проект във 

всички части за обект: 

„Рехабилитация и внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в Жилищна 

сграда в гр. Плевен, бл. 105 и бл. 

4” (реализирани са 

енергоспестяващи мерки, а 

именно подмяна на 
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 хидроизолация на покриви, 

дограма и полагане на 

топлоизолация по външни стени, 

под към неотопляем сутерен и 

покрив) 

-Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на 

СМР във връзка с реализацията 

на Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради на територията на 

Община Казанлък – І – ви етап 

по обособени позиции, за 

обособена позиция № 5: 

Многофамилна жилищна 

сграда с адм. адрес ул. 

„Илинден” № 16) 

(реализирани са енергоспесяващи 

мерки, а именно технологически 

решения за подмяна на 

хидроизолация, полагане на 

топлоизолация по фасади, 

подмяна на дограми, зазиждане и 

остъкляване на тераси и 

дизайнерско оформление на 

фасадите) 

 

* Референция за изпълнение на 

проектни работи от 

17.05.2016г., издадена от ЕТ 

„Спас Вучков”; Референция за 

изпълнение на проектни работи 

от 17.08.2016г., издадена от 

„Макс Електро” ЕООД 

 1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или и предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне на 

списъка моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 
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оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и 

за проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

а) [Екип от проектанти с пълна 

проектантска правоспособност: 

- Проектант по част 

„Архитектурна” /водещ 

проектант/ арх. Мая Боева – 

магистър със специалност 

„Архитектура”, Диплома за 

завършено висше образование 

рег. № 20224/06.08.1982г. от 

ВИАС – гр. София; 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, 

професионална квалификация: 

архитект-проектант с рег. № 

01501, валидно за 2016г. (опит в 

сходни дейности – Технически 

инвестиционен проект във всички 

области за обект: Обследване ЕЕ 

жил. блокове гр. Козлодуй, ТП по 

ЕЕ гр. Благоевград, гр. Гоце 

Делчев) 

- Проектант по част 

„Конструкции” – инж. 

Димитър Попов – 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, 
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рег. № 41395, валидно за 2016г.; 

магистър по специалност 

„Строителство на сгради и 

съоръжения” с проф. 

квалификация „Строителен 

инженер - конструктор”, 

завършил ВСУ „Любен 

Каравелов” – гр. София, дипл. 

рег. № 01714/2010г. 

- Проектант по част „Електро” 

– инж. Ради Велчевски – 
магистър  по специалност 

„Електроснабдяване на пром. 

предприятия”; диплома за 

завършено висше образование 

рег. № 17655/29.09.1972г. от 

ВМЕИ „Ленин” – гр. София; 

придобита професионална 

квалификация Електроинженер; 

Удостоверение за ППП № 00700, 

валидно за 2016г. (опит в сходни 

дейности – Технически 

инвестиционен проект във всички 

части за обект: обследване ЕЕ 

жил. блокове гр. Козлодуй, гр. 

Смолян, ТП по ЕЕ, гр. 

Благоевград, гр. Гоце Делчев) 

 

- Проектант на част „ВиК” – 

Христина Дечкова Неделчева – 

магистър по специалност 

„Водоснабдяване и канализация – 

мрежи и съоръжения” с проф. 

квалификация „Строителен 

инженер по водоснабдяване и 

канализация”, завършила ВИАС 

– гр. София, дипл. Рег. № 

010184/484/07.07.2004г. 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, 

рег. № 10246, валидно за 2016г. 

(опит в сходни дейности – 

технически инвестиционен 

проект във всички части за обект: 

изпълнение на инженеринг –

ремонт и реконструкция на 

стадион Христо Ботев гр. Враца) 

 

- Проектант по част „ОВК” – 

инж. Лидия Цоневска – 

магистър със специалност  

„Технология на 

машиностроенето”; диплома за 

завършено висше образование 
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рег. № 2583/25.12.1969г., изд. от 

ВИММЕСС – гр. Русе; 

Удостоверение за ППП рег. № 

08132, валидно за 2016г. (опит в 

сходни дейности – обследване ЕЕ 

жил. блокове гр. Козлодуй, гр. 

Смолян, ТП по ЕЕ, гр. 

Благоевград, гр. Гоце Делчев) 

 

- Проектант по част 

„Енергийна ефективност” – 

инж. Владимир Карапетров – 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, 

рег. № 09959, валидно за 2016г.; 

магистър по специалност 

„Топлотехника” с проф. 

квалификация „Магистър - 

инженер”, завършил ТУ – гр. 

София, дипл. рег. 

90285/25.11.2005г. 

 

- Проектант по част „ПБЗ” – 

инж. Димитър Попов – 

Удостоверение за пълна  

проектантска правоспособност, 

рег. № 41395, валидно за 2016г. 

магистър по специалност 

„Строителство на сгради и 

съоръжения” с проф. 

квалификация „Строителен 

инженер - конструктор”, 

завършил ВСУ „Любен 

Каравелов” – гр. София, дипл. 

рег. 01714/2010г. 

 

- Проектант по част „Пожарна 

безопасност” – инж. Благовест 

Бошев – удостовеение за пълна 

проектантска правоспособност, 

рег. № 42018, валидно за 2016г.; 

магистър по специалност 

„Противопожарна техника и 

безопасност” и „ВиК” с проф. 

квалификация „Инженер по 

противопожарна техника и 

безопасност” и „Строителен 

инженер по водоснабдяване и 

канализация”, завършил Висш 

институт – МВР, факултет 

„Противопожарна охрана” – гр. 

София, дипл. № 4912/14.09.1993г. 

 

- Технически контрол по част 



 

265 

 

„Конструкции” – инж. Спас 

Вучков – Удостоверение за 

упражняване на технически 

контрол по част 

„Конструктивна”, рег. № 00353, 

валидно до 24.01.2018г.; 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, 

рег. № 00731, валидно за 2016г.; 

магистър по специалност 

„Промишлено и гражданско 

строителство” с проф. 

квалификация „Строителен 

инженер”, завършил ВИСИ гр. 

София, дипл. № 11819/1975г. 

- Проектант по част „План за 

управление на строителни 

отпадъци” – инж. Димитър 

Попов – Сертификат № 

1688/23.09.2015г. от КИИП на 

проектант с рег. № 41395 за 

завършен курс на обучение за 

Управление на строителните 

отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни 

материали; магистър по 

специалност „Строителство на 

сгради и съоръжения” с проф. 

квалификация „Строителен 

инженер - конструктор” 

завършил ВСУ „Любен 

Каравелов” гр. София, дипл. рег.. 

№ 01714/2010г.] 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

  

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 
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 11) За обществени поръчки за 

доставки: Икономическият 

оператор ще достави изискваните 

мостри, ипосания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са 

придружени от сертификат за 

автентичност. Ако е приложимо, 

икономическият оператор 

декларира, че ще осигури 

изисканите сертификати за 

автентичност. Ако  съответните 

документи са на  разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може ли 

да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в обявлението 

или в документацията за 

поръчката? 

  

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 
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изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите 

за екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата 

информация  

14. Документи 
  

Декларация за поет ангажимент 

по чл. 65, ал. 3 от ЗОП от 

Димитър Николаев Попов, като 

ЕТ „Стилмерс Инженеринг – 

Димитър Попов”  

Референция за изпълнение на 

проектни работи от 17.05.2016г. 

изд.от ЕТ „Спас Вучков” за два 

изпълнени обекта; 

Референция за изпълнение на 

проектни работи от 17.08.2016г. 

изд.от „Макс електро” ЕООД за 

един изпълнен обект; 

 

III.23.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът „Д § Д” ООД не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-

малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2. Участникът „Д § Д” ООД не е представил доказателства за правната връзка между 

инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството,  посочени в точка 

6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист по електротехника Тодор Тодоров, Специалист по 

контрол по качеството/отговорник по качеството – Станислав Стефанов, Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд: инж. Веселин Димитров Сивинов, в случай, че 

желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 

13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът „Д § Д” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, 

като трето лице, чиито капацитет ще се използва, не са представили доказателства за 

правната връзка между проектантите посочени в ЕЕДОП – а на третото лице, а именно: 
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Проектант по част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част 

„Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова 

Неделчева, Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част 

„Енергийна ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” – инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – 

инж. Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите задължения. 

4.Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Проектант по 

част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – 

инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, 

Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” – 

инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас Вучков, 

в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и 

съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет ще се 

използва с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 

10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

5. Участникът не е представил Декларация по Образец № 7 /относно задължените лица по 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП/ от третото лице ЕТ „СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър Попов”. 

 

III.23.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът „Д § Д” ООД да представи попълнен ЕЕДОП  в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” с 

информация за професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, седма подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

2. Участникът „Д § Д” ООД да представи доказателства за правната връзка между 

инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството,  посочени в точка 

6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист по електротехника Тодор Тодоров, Специалист по 

контрол по качеството/отговорник по качеството – Станислав Стефанов, Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд: инж. Веселин Димитров Сивинов, в случай, че 

желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 

13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът „Д § Д” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като 

трето лице, чиито капацитет ще се използва, да представят доказателства за правната 

връзка с проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на третото лице, а именно: Проектант по 

част „Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – 

инж. Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, 

Проектант по част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна 

ефективност” – инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” – 
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инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас Вучков, 

както и документи за поетите от проектантите задължения.  

4.Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Проектант по част 

„Архитектурна” /водещ проектант/ арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – инж. 

Ради Велчевски, Проектант на част „ВиК” – Христина Дечкова Неделчева, Проектант по 

част „ОВК” – инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна ефективност” – инж. 

Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” – инж. Благовест 

Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” – инж. Спас Вучков, в случай, че 

желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 

13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет ще се 

използва с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 

10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

5. Участникът да представи Декларация по Образец № 7 /относно задължените лица по чл. 

54, ал. 2 от ЗОП, които следва да подпишат ЕЕДОП/ от третото лице ЕТ „СТИЛМЕРС 

ИНЖЕНЕРИНГ – Димитър Попов”. 

 

III.24. Оферта № 24 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 24 - РСЛ16-ТД26-

1979/23.11.2016г. – ДЗЗД „СИ ЕМ 

СТРОЙ”,  

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на 

документи - в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1. Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец № 1 на 

Възложителя от 21.11.2016г.  91     

стр. в оригинал; -  ведно с 

приложения към нея: 

2.Линеен график за изпълнение на 

СМР – 1 стр. в оригинал; 

3. Декларации за съответствие от 

Нинахим  ЕООД – 5 бр., 5 стр. – 

заверени копия; 

4. Декларация за съответствие и 

декларация за експлоатационни 

показатели – 3 стр. – заверени копия; 

5. Декларации за експлоатационни 
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показатели –  

6. Декларации за съответствие на 

фирма „Вестал 2002” ЕООД – 1 стр. 

заверено копие; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”,  

в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 

в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 4 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 

в оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 5 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” 

в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 

в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на 

Възложителя от 21.11.2016г. от 

участника „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД,  

в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А  на 

Възложителя от 18.11.2016г. от 

съдружника „Си Ем Билд груп” 

ЕАД  в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващите дружеството 

„Вера Строй” ЕООД с дата 

21.11.2016г.  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър 

в държавата членка, в която е 

установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация – 

Удостоверение № I-TV 016583 за 

първа група: строежи от високо 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения 

сагласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от 

ПРВВЦПРС на КСБ  

 2) При поръчки и услуги: Необходимо 

ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за 

да може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или   

2013 год. – оборот  - 2 791 567.10 лв. 

2014 год. – оборот  - 4 120 344.83 лв. 

2015 год. – оборот - 10 758 646.75 лв. 

 

 Брой години, среден оборот:  
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1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва
 
():  

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

[3], 5 890 186,23 лв. 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно 

позоваване на документа) 

 

Участникът е посочил уеб адрес: 

www.nap.bg 

с номера на съответните документи 

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 1 674 939.59 лв. 

2014 год. – оборот  - 226 934.17 лв. 

2015 год. – оборот  - 2 216 142.18 лв. 

 

Брой години, среден оборот:  

[3], 1 372 671.98 лв. 

 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Участникът е посочил исканата 

информация: 

 

200 000 лв.  в ЗАД „АСЕТ 

Иншурънс” АД, застрахователна 

полица за застраховка по ПО на 

участници  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от 

най-важните строителни работи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е попълнил надлежно 

информация за 2 обекта за 

последните пет години  

 

1. Изготвяне на технически проект за 

обект: „Предприятия за вакуумна 

дехидратация на плодове и 

зеленчуци” намиращи се в УПИ VІ, 

кв. 3, в землището на с. Равно поле; 

 

2. СМР по обект изграждане на 

сграда със смесено предназначение, 

находяща се в УПИ ІІІ – 935, кв. 18а, 

гр. Доспат, въз основа на сключен 

договор от 02.06.2014г. 

 

Приложени са следните 

доказателства: 

1. Удостоверение за добро 

изпълнение от 16.02.2016г. издадено 

http://www.nap.bg/
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от „Дженерис” АД - заверено копие, 

1 стр. 

2. Удостоверение за добро 

изпълнение, издадено от ЕТ „САФИ 

– 8005 – Стиван Вазов – Искра 

Вазова” - заверено копие, 1 стр. 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица 

или органи при извършване на 

строителството: 

Участникът  е попълнил исканата 

информация в т. 6 от Раздел В 

„Технически и професионални 

способности” Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 
 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

За изпълнение на строителството: 

Участникът е декларирал : 

 

- 1. Ръководител обект Митко 

Тодоров Тодоров, висше, магистър, 

ВиК, 2007г. диплома № 023962, 

строителен инженер, ВиК мрежи и 

съоръжения, УАСГ,  

- 2. Технически ръководител на 

обекта – Красимир Пехливанов, 

магистър, специалност промишлено 

и гражданско строителство,  1970г., 

диплома № 8136, ВИСИ; 

-3. Специалист по електротехника 

– Филип Самуил Хачадурян, 

магистър, специалност ел 

снабдяване на промишлени 
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предприятия, 1977г., диплома № 

28655, в ВМЕИ „Ленин”; 

- 4. Специалист по ВиК – Росен 

Деянов Топалов, средно – 

специално, водно строителство 

1979г. диплома № 1533, Техникум 

по строителство „Георги К. 

Златков”; 

- 5. Специалист по отопление и 

вентилация – Стоян Стойчев 

Попов, магистър специалност 

топлотехника, 2009г., диплома № 

103320, Технически университет 

София; 

- 6. Специалист контрол по 

качеството – Венислав Стефанов 

Василев, магистър, строителен 

инженер, специалност строителство 

на сгради и съоръжения, 2015г., 

диплома № 43348, УАСГ; 

сертификат рег. № 1456 от 

25.04.2016г. за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на влаганите в 

строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност; 

-7. Специалост по ЗБУТ – 

Александър Севдалинов Терзиев, 

сертификат № 1283 от 03.12.2015г. 

за координатор по безопасност и 

здраве в строителството; 

За всички позиции и специалисти  не 

са посочени обектите въведени в 

експлоатация И ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

 

 
9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларирал 2000 кв.м. 

фасадно скеле; 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може ли да 
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предостави исканите сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието 

на продуктите, които могат да бъдат 

ясно идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в обявлението или 

в документацията за поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Стандарт за осигуряване на 

качеството: ISO 9001-2008 /Система 

за управление на качеството/ 

Сертификат рег. № СУК – 195 – 

02/015 за система за управление на 

качеството, разработена и прилагана 

при „Строителни дейности. 

Изграждане, ремонт на ВиК 

инсталации, пътища и улици, 

жилищно и нежилищно 

строителство.” Системата 

съответства на БДС EN ISO 9001 – 

2008, сертификатът е издаден на 

06.02.2015г. – валиден до 

05.02.2018г. - заверено копие  

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите 

за екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Стандарт за осигуряване на 

качеството: ISO 9001-2008 /Систима 

за управление на качеството/ 

Сертификат рег. № СУОС – 195 – 

02/015 за система за управление на 

околната среда, разработена и 

прилагана при „Строителни 

дейности. Изграждане, ремонт на 

ВиК инсталации, пътища и улици, 

жилищно и нежилищно 

строителство.” Системата 

съответства на БДС EN ISO 14001 – 

2005, сертификатът е издаден на 

06.02.2015г. - валиден до 

05.02.2018г. - заверено копие  

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

 

Участникът не е попълнил исканата 

информация –  

12. Документи  

  Счетоводен баланс към 31.12.2015г. 

и Отчет за приходите и разходите – 

общо 6 страници, заверени копия; 

13. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 
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следната информация:  представляващите дружеството с 

дата 18.11.2016г.   

„СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД не е 

подписан от всички задължени 

лица 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър 

в държавата членка, в която е 

установен 

  

 

 2) При поръчки и услуги: Необходимо 

ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за 

да може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в 
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държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва
 

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

  

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

  

 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  Ако съответните 

документи относно доброто 

изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

За изпълнение на проектирането: 

Участникът е попълнил надлежно 

информация. 

Изготвяне на инвестиционен проект 

за обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР 

във връзка с реализиране на 

националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на 

общ. Благоевград за „Многофамилна 

жилищна сграда – бл. 63, вх. А, вх. 

Б, вх. Г, с административен адрес: 

ж.к. Ален мак” 

за последните 5 години,  
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Няма информация за стойности дати 

и получатели 

 

Участникът не е приложил  

Удостоверения за добро изпълнение 

или референции на дружестовото. 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица 

или органи при извършване на 

строителството: 

Участникът  е попълнил исканата 

информация в т. 6 от Раздел В 

„Технически и професионални 

способности” Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 
 

 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

б) Участникът е декларирал : 

-[1. арх. Христо Маринов Христов 

– проектант част архитектурна – 

магистър, архитектура, диплома № - 

НЯМА посочен №, ВИАС София, 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 02760, важи за 2016г.; 

 

2. инж. Емилия Илиева Тунева, - 

проктант част конструкции, 

магистър, строителен инженер, 

„Промишлено и гражданско 

строителство - конструкции”, 

диплома № 002629 от 14.07.1989г. 

ВИАС; Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 
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№ 07669, важи за 2016г. по част 

конструктивна; 

 

3. инж. Александър Георгиев 

Чикалов – проектант по част 

електро, магистър, специалност 

електротехника, диплома серия ТУ – 

Сф - 2004г., диплома № 000903, 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 12231, важи за 2016г. по част 

електрическа; 

 

4. инж. Веселина Крумова 

Георгиева – проектант част ВиК, 

магистър, ВиК – мрежи и 

съоръжения № 000697, ВИАС 1973г. 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 05596, важи за 2016г. по част 

ВиК, конструктивна на ВиК 

системи; 

 

5. инж. Александър Славев Митев, 

проектант по част ОВ, и по част 

енергийна ефективност-магистър, 

машинен инженер, сертификат за 

обследване на ЗА, енергийна 

ефекстивност на сгради и 

сертифициране на сгради, ТУ – 

Габрово – 23.06.2010г.; 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 05622, важи за 2016г. по част 

отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, 

топло и газо снабдяване; 

 

6. инж. Валентин Василев Тунев, 

проектант част ПБЗ, част ПУСО и 

технически контрол по част 

конструкции – магистър 

промишелно и гражданско 

строителство, конструкции, диплома 

А88 № 002841 от 27.07.1988г. 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 05573; Удостоверения от курс за 

ПУСО № 087 от 25.10.2013г., курс за 

ПБЗ № 182 – 90 от 18.11.2015г. 

 

7. инж. Никола Орозански, 

проектант част пожарна безопасност 

– МВР, специалност 
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противопожарна техника и 

безопасност, диплома 1429 от 1980г. 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност с рег. 

№ 14043, важи за 2016г.  – водещ 

проектант, проектант част 

конструкции; 

  

Водещ проектант: Проектант част 

„Конструкции” инж. Емилия 

Илиева Тунева 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле ли да 

предостави исканите сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието 

на продуктите, които могат да бъдат 

ясно идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в обявлението или 

в документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 
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качеството могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи, доказващи, че 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите 

за екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил исканата 

информация  

14. Документи 1. Референция за професионален 

опит на инж. Валентин Василев 

Тунев, изд. от Авон – 5 ООД, от 

10.2016г. - заверено копие; 

2. Референция за професионален 

опит на инж. Емилия Илиева Тунева, 

изд. от Авон – 5 ООД – заверено 

копие;  

3. Референция за професионален 

опит на инж. Александър Георгиев 

Чикалов, изд. от Авон – 5 ООД - 

заверено копие; 

4. Референция за професионален 

опит на инж. Александър Славев 

Митев, изд. от Авон – 5 ООД - 

заверено копие; 

5. Референция (удостоверение) на 

арх. Христо Маринов Христов, от 

фирма „Васт проект” ЕООД - 

заверено копие; 

6. Споразумение за създаване на 

ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” от 

07.11.2016г. с участници „Вера 

строй” ЕООД и „Си Ем Билд Груп” 

ЕАД,  

в оригинал, 7 стр. 

 

 

III.24.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът не е представил в офертата си ЕЕДОП за участника ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 
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според изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил декларация образец № 7 с допуснато 

несъответствие в името на единия участник в обединението - „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, 

като е изписано наименование на дружеството, а именно СИ ЕМ БИЛД ГРУБ, вместо СИ 

ЕМ БИЛД ГРУП и на правната му форма, а именно: ЕООД, вместо ЕАД.  

3. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил в офертата декларации образец № 

7 от участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, 

съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът не е представил в офертата декларации образец №7А за ДЗЗД „СИ ЕМ 

СТРОЙ” съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението следва 

да декларират в ЕЕДОП-ите си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с 

точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

6. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, информация за 

професионален опит за целия  инженеро-технически персонал. 

7.  Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация обект за 

ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, първа 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

8. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е посочил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един 

въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма подточка 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

9.Участникът в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за извършване на 

проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) не е   

представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, 

сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства участникът, в 
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съответствие с изискванията на възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2.  

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

10.ЕЕДОП-ът на участника в обединението  „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за 

извършване на проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП. 

11. Участниците в  обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, не 

са попълнили част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не са посочили 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не са дали официално съгласие Възложителят СО-

район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

 

ІІI.24.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

протокол следните документи: 

 

1.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП за ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, според 

изискванията на чл. 39, ал 2 точка 1 от ППЗОП. 

2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи декларация образец № 7 с 

отстранено несъответствие в името и правната форма на единия участник в обединението 

- „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД. 

3. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи декларации образец № 7 от 

участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, съгласно 

точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът да представи декларации образец №7А за ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” 

съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

5. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът  следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението, следва 

да представят ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

6. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит за целия инженеро-технически персонал. 

7.  Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в 
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експлоатация обект за ръководителя на екипа по изпълнение на строителството, съгласно 

точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

8. Участникът в обединението „Вера Строй” ЕООД (отговорен за извършване на 

строително – монтажните работи, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 

07.11.2016г.) да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-

малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

9. Участникът в обединението и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД (отговорен за извършване на 

проектирането, съгласно споразумението за създаване на ДЗЗД от 07.11.2016г.) да   

представи доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги посочени в част IV „Критерии за 

подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, точка 1 а) на ЕЕДОП, 

сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства участникът, в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2.  

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

10.Участникът да представи ЕЕДОП  на участника в обединението  „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” 

ЕАД (отговорен за извършване на проектирането, съгласно споразумението за създаване 

на ДЗЗД от 07.11.2016г.)  подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 

от ЗОП. 

11.Участниците в обединението „Вера Строй” ЕООД и „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД, да 

представят в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП - и, с отстранена липса на 

информация на посочена в точка III.24.1.11 от настоящия протокол. 

 

III. 25. Оферта № 25 от „Хидроизомат” АД  за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 25 - РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г. – 

„Хидроизомат” АД, ЕИК 121732517 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи - в 

оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 22.11.2016г.  91 стр. в оригинал; -  

ведно с приложение към него: 

1. Техническо предложение, част Изпълнение на 

инвестиционно проектиране – 52 стр. в оригинал; 

2. Техническо предложение, част Технология на 
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строителството – 190 стр. – в оригинал; 

3. Техническо предложение, част Технология на 

строителството – разпределение по части - 115 стр. в 

оригинал; 

4. Техническо предложение, част Управление на 

рисковете – 45 стр. в оригинал; 

5. Линеен график за изпълнение на СМР 1 страница 

– в оригинал; 

6. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали – 51 стр. – заверени копия. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД,  в 

оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД,  в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД,  в 

оригинал, 2 стр. 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД в 

оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД,  в 

оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Хидроизомат” АД,   в 

оригинал, 3 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружество „Хидроизомат” АД с дата 22.11.2016г.   

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за  
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икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 
 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – „Хидроизомат” АД е вписано в 

Регистъра на Камарата на строителите в България за 

строежи от Първа група, трета категория. 

„Хидроизомат” АД е вписано в търговския регистър 

Удостоверение № I-TV 016543, - ЦПРС, Камара на 

строителите в България, приложено заверен препис 

– 1 стр. 

С посочване на уеб – адрес  на органа издаващ 

документа:  http: //www.brra.bg; http://register.ksb.bg  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

  

http://www.brra.bg/
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определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 3 194 000 лв. 

2014 год. – оборот  - 3 769 000 лв. 

2015 год. – оборот  - 5 094 000 лв. 

 

  

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013 год. – оборот  - 2 722 000 лв. 

2014 год. – оборот  - 3 201 000 лв. 

2015 год. – оборот  - 924 000.00 лв. 

 

  

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

600 000 лв. застраховка „Професионална 

отговорност в строителството”  

100 000 лв – застраховка „Професионална 

отговорност в проектирането”  

Приложени заверени копия от Застрахователна 

полица № 16 411 1317С 001556 от 18.01.2016г. 

валидна до 17.01.2017г. на ЗАД „Армеец” АД – за 

професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството; 

Застрахователна полица № 16 400 1317:0000567539 

от 18.11.20126г., валидна до  17.11.2017г. на ЗАД 

„Армеец” АД – за професионална онговорност на 

участниците в проектирането и строителството; 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените За изпълнение на строителството: 
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поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно информация за 13 

договора за последните пет години: 

1. „Частична реконструкция на хидроизолационна 

система на Винпром Велико Търново”; 

2. „Подобряване енергийната ефективност в 

общинска образователна инфраструктура в НУ 

„Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла 

„Мир” гр. Лясковец”; 

3.”Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за 

Спортно училище „Димитър Рохов” гр. Сливен”; 

4. СМР на обект: „Аптека SCS – Мол Парадайс” гр. 

София; 

5. „Ремонт на покривна хидроизолация на 

Административна сграда и Изложбена зала на Емос 

АД, гр. Ловеч”; 

6. „изграждане на Център за настаняване от семеен 

тип (ЦНСТ) – 2 в гр. Пордим, УПИ ХІІ – 362, кв. 62” 

гр. Пордим; 

7. „Ремонтни работи – цялостна подмяна на баст от 

съществуващите покривни хидроизолационни 

системи в магазин Метро – Варна и Метро – Русе”, 

гр. Варна и гр. Русе; 

8. „Преустройство и реконструкция и промяна на 

предназначението на съществуващи помещения, 

предоставени за дейността на териториални 

структури на Агенция по вписванията”, гр. Ловеч; 

 9. „Хидроизолация на покрив на Административна 

сграда на адрес гр. Трявна, ул. Бачо Киро 9”; 

10. „Строителни работи на магазин „Mr. Bricolage”, 

състоящ се от търговска площ, офис площ и 

складова площ, заедно с „обслужваща зона”, 

находящ се в „София Саут Ринг Мол”, гр. София”; 

11. „Изпълнение на СМР на многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. София, р-н 

Изгрев, ул. Чехов 24, одобрена по проект BG 

161PO001-1.2.01-0001 „енергийно обновяване на 

българските домове”; 

12. „Изпълнение на СМР на многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. Княз 

Борис І № 162, одобрена по проект BG 161PO001-

1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските 

домове”; 

13. „Изпълнение на СМР на многофамилна 

жилищна сграда, находяща се в гр. София, р-н 

Триадица,ул. Доспат № 54, одобрена по проект BG 

161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на 

българските домове”; 

 

Приложени са следните доказателства: 

1. Референция от „Винпром” АД, от 15.06.2015г. – 1 

стр. - заверено копие; 

2. Референция от Община Лясковец от 01.12.2014г. – 

1 стр. заверено копие; 

3. Референция от Община Сливен с изх. № 4700-
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880/01.12.2014г. – 1 стр. заверено копие; 

4. Референция от „ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ” АД от 

28.11.2014г. – 1 стр. заверено копие;  

5. Референция от „ЕМОС” АД от 11.06.2015г. – 1 

стр. заверено копие; 

6. Референция от Община Пордим с изх. № 

222/20.01.2014г. – 1 стр. заверено копие; 

7. Референция от „Метро Кеш енд Кери България” 

ЕООД от 06.08.2015г. – 1 стр. заверено копие; 

8. Референция от „Перун” АД от 05.08.2015г. – 1 

стр. заверено копие; 

9. Референция от „Доверие Брико” АД, от 

27.02.2015г.; 

10. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП с изх. № 

02-01-246/19.08.2016г. изд. от МРРБ, дирекция 

„Жилищна политика” при МРРБ; 

11. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП с изх. № 

02-01-244/19.08.2016г. изд. от МРРБ, дирекция 

„Жилищна политика” при МРРБ; 

12. Удостоверение по чл. 51, ал. 4 от ЗОП с изх. № 

02-01-240/19.08.2016г. изд. от МРРБ, дирекция 

„Жилищна политика” при МРРБ; 

13. Референция за добро изпълнение от 07.04.2015г. 

за проектантски екип на Хидроизомат АД – 1 стр. 

заверено копие; 

14. Референция за добро изпълнение от 08.12.2014г. 

за проектантски екип на Хидроизомат АД – 1 стр. 

заверено копие; 

15. Референция за добро изпълнение от 18.08.2014г. 

за проектантски екип на Хидроизомат АД – 1 стр. 

заверено копие 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне на 

списъка, моля,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти. 

За изпълнение на проектирането 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Внедряване на 

енергоефективни 

мерки – 

Хипермаркет 

„Бриколаж”, гр. 

Бургас, бул. 

Захари Стоянов № 

1 

23 500 лв.  2014г. Хидроизомат 

АД 

Довършителни 

работи и фасади 

на хипермаркет 

„Бриколаж” гр. 

София, бул. 

Околовръстно 

шосе № 214 

31 500 лв 2014г.  Хидроизомат 

АД 

Интегрирана 

топло – 

ходроизолационна 

система на 

производствено – 

азминистративна 

сграда, гр. София, 

ул. Илия 

Бешков№ 6а 

29 920 лв 2015г. Хидроизомат 

АД 
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Жилищна сграда с 

три 

самостоятелни 

входа, магазини и 

подземни гаражи, 

за етапно 

строителство в 

УПИ VІІ – 85, 86, 

87, кв. 88а, район 

Надежда, гр. 

София, първи 

етап, бл. „А”   

43 282.86лв 2014г. Арис Булс 

ЕООД 

Жилищна сграда с 

три 

самостоятелни 

входа, магазини и 

подземни гаражи, 

за етапно 

строителство в 

УПИ VІІ – 85, 86, 

87, кв. 88а, район 

Надежда, гр. 

София, първи 

етап, бл. „Б”   

23 086.96 

лв 

2015г. Арис Булс 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Проектиране: 

1. Ръководител на екипа – архитект – Пламен 

Свиленов Геков; 

2. Проектант по част конструктивна – Даниела 

Йорданова Йорданова – Гекова; 

3. Проектант част електрическа – Даниела Емилова 

Иванова; 

4. Проектант по част ВиК – Емилия Георгиева 

Идакиева; 

5. Проектант по част ОВ – Стоян Стойчев Попов; 

6. Проектант по част енергийна ефективност – Боян 

Младенов Младенов; 

7. Проектант по части: ПБЗ, Пожарна безопасност и 

ПУСО – Димитър Костадинов Василев; 

8. Технически контрол по част конструктивна  - 

Катя Христова Матеева; 

 

Строителство 

1. Ръководител екип – Даниела Йорданова 

Йорданова  Гекова; 

2. Технически Ръководител – строителен инженер – 

Костадин Иванов Кетев; 

3. Специалист по електротехника – Захари Христов 

Шошев; 

4. Специалист по ВиК – Гергана Георгиева Вучева; 

5. Специалист по ОвИ – Стоян Стойчев Попов; 

6. Контрол по качеството – строитележ инженер – 

Даниела Йорданова Йорданова – Гекова; 

7. Специалист по ЗБУТ – Пламен Николаев 

Николов; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 
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проучване и изследване са 

както следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Проектиране 

1. Ръководител на екипа – архитект – Пламен 

Свиленов Геков – пълна проектантска 

правоспособност, КАБ, рег. № 02698; 

2. Проектант по част конструктивна – Даниела 

Йорданова Йорданова – Гекова – инженер – 

конструктор, пълна проектантска правоспособност, 

КИИП, рег. № 02033;  

3. Проектант част електрическа – Даниела Емилова 

Иванова – електроинженер, пълна проектантска 

правоспособност, КИИП, рег. № 01983; 

4. Проектант по част ВиК – Емилия Георгиева 

Идакиева – строителен инженер; пълна 

проектантска правоспособност, КИИП, рег. № 

06004; 

5. Проектант по част ОВИ – Стоян Стойчев Попов – 

инженер, пълна проектантска правоспособност, 

КИИП, рег. № 41075; 

6. Проектант по част енергийна ефективност – Боян 

Младенов Младенов, инженер, пълна проектантска 

правоспособност, КИИП, рег. № 02698; 

7. Проектант по части: ПБЗ, Пожарна безопасност и 

ПУСО – Димитър Костадинов Василев – инженер,  

пълна проектантска правоспособност, КИИП, рег. № 

00658; 

8. Технически контрол по част конструктивна  - 

Катя Христова Матеева – строителен инженер, 

пълна проектантска правоспособност, КИИП, рег. № 

00344; неточност в номера на удостоверението от 

КИИП верния номер е 00309 

 

Строителство 

1. Ръководител на екипа – Даниела Йорданова 

Йорданова Гекова – професионална квалификация – 
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строителен инженер. Професионален опит в 

техническото ръководство и въвеждане в 

експлоатация на обект: „Подобряване на социалната 

инфраструктура в община Елена, чрез изграждане на 

защитено жилище в УПИ ІІ – 1796, кв. 93, по плана 

на гр. Елена”. Опит в упражняване на 

професионалната си квалификация – 12 год. 

2. Технически Ръководител – строителен инженер – 

Костадин Иванов Кетев. Професионален опит като 

технически ръководител – 7 години; 

3. Специалист по електротехника – Захари Христов 

Шошев. Завършено средно образование, с 4 годишен 

курс на обучение и продобита професионална 

квалификация „Електротехник”. Опит в 

упражняване на професионалната си квалификация 

– 30 год.; 

4. Специалист по ВиК – Гергана Георгиева Вучева. 

Завършено висше образование специалност ВиК 

инженер. Опит в упражняване на професионалната 

си квалификация – 4 години; 

5. Специалист по ОвИ – Стоян Стойчев Попов. 

Завършено висше образование, специалност 

топлотехника. Опит в упражняване на 

професионалната си квалификация – 6 год.; 

6. Специалист за контрол по качеството - Даниела 

Йорданова Йорданова – Гекова, висше образование 

с професионална квалификация „строителен 

инженер”, валидно удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалент;  

7. Специалист по ЗБУТ – Пламен Николаев 

Николов. Валидно удостоверение за координатор по 

безопасност и здраве в строителството, съгласно 

Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба PD – 07-2 

от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането 

на периодибно обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за 

осигураване на здравословни и безопасни условия 

на труд. 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на 

околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

Участникът е декларирал: 

1. Метално скеле – минимум - 2000 кв.м.; 
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оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

2. Оградни пана; 

3. Товарни автомобили; 

4. Ел. пробивна техника; 

5. Ел. металорежещи инструменти; 

6. Подемник (хаспел) 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 
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посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата информация –  

 

12. Документи  

  Определение № 381 от 21.01.2016г. на  ТО, VІ -16 

състав, СГС, влязло в законна сила на 16.02.2016г. 

със страни Община Раднево и „Хидроизомат” АД; 

 

Отчет за доходите към 31.12.2013г. и 1 стр. – 

заверено копие; 

Отчет за доходите към 31.12.2014г. и 1 стр. – 

заверено копие; 

Отчет за доходите към 31.12.2015г. и 1 стр. – 

заверено копие; 

 

1. Стандарт за осигуряване на качеството: ISO 9001-

2015 /Система за управление на 

качеството/Сертификат рег. № 34073/16/S за система 

за управление на  качеството, сертификатът е 

валиден до 18.08.2019г. - заверено копие на CISQ – 1 

стр; 

2. Стандарт за осигуряване на качеството: ISO 

14001-2015 /Система за управление на околната 

среда/Сертификат рег. № EMS- 6404/S за система за 

управление на  качеството, сертификатът е валиден 

до 18.08.2019г. - заверено копие на CISQ – 1 стр.; 

3. Стандарт за осигуряване на качеството: BS 

OHSAS 18001:2007 /Система за управление на 

здравето и безопасността при работа/Сертификат 

рег. № OHS-2729 за система за управление на  

здравето и безопасността при работа, сертификатът 

е валиден до 18.08.2019г. - заверено копие на CISQ – 

1 стр.; 

 

III.25.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. След извършена служебна справка от сайта на КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, Комисията установи, че участникът е допуснал 

фактическа грешка при изписване на номера на удостоверението от КИИП на 

Техническия контрол по част конструктивна - Катя Христова Матеева – строителен 

инженер в ЕЕДОП-а, в точка 6), Раздел В „Технически и професионални способности” от 

Част ІV „Критерии за подбор”. Изписано е пълна проектантска правоспособност КИИП 

рег. № 00344, вместо вярното рег. № 00309. 

2.Участникът „Хидроизомат” АД не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и 
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професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-

малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в точка 10.1. от 

раздел 10 „Технически възможности и квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор”, 

от документацията за участие в процедурата. Представените с офертата общо 5 бр. 

документи, а именно:  

 

 - Референция за добро изпълнение от 07.04.2015г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

- Референция за добро изпълнение от 08.12.2014г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

-  Референция за добро изпълнение от 18.08.2014г. за проектантски екип на Хидроизомат 

АД – 1 стр. заверено копие; 

- Удостоверения за добро изпълнение от „Арис Булс” ООД  - 2 бр. заверени копия ; 

 

не отговарят на изискванията на  точка 10.1 от раздел 10 „Технически възможности и 

квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор” от документацията за участие в 

процедурата, тъй като не  съдържат дати и се отнасят за проектантския екип, а не за самия 

участник в процедурата. 

 

ІІI.25.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия  

 

1. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена фактическа грешка в изписването на 

номера на удостоверението от КИИП на Техническия контрол по част конструктивна - 

Катя Христова Матеева – строителен инженер в ЕЕДОП-а, в точка 6), Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор”, а именно 

№ 00309. 

2. Участникът „Хидроизомат” АД да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-

малко на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и 

безопасни условия на труд по изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, седма 

подточка от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 
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част от екипа от иженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът да представи доказателство за изпълнение на услуга, идентична или сходна 

с предмета на поръчката, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите за някоя от 

декларираните  в точка 1б) , раздел В „Технически и професионални способности”, от  

Част IV “Критерии за подбор” от  ЕЕДОП-а си услуги. Доказателството следва  да  

отговаря на изискванията на  точка 10.1 във връзка с 10.2 от раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация” от  Част IV “Критерии за подбор” от документацията за 

участие в процедурата и да се отнася за самия участник, а не за екип проектанти.  

 

III. 26. Оферта № 26 от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция 

№ 5  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 26 - РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. -  

ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”  

Обособена позиция № 5 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал от 22.11.2016г. 
2. В случаите, когато участникът е  

обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се 

представя учредителния акт, споразумение 

и/или друг приложим документ, от който да 

е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 1. правата и задълженията на 

участниците в обединението; 2. дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на 

обединението и 3. уговаряне на солидарна 

отговорност между участниците в 

обединението.  

Участникът е представил Договор за дружество / 

Консорциум/ от 05.10.2016г. сключен на 

основание чл. 357-364 от ЗЗД между страните: 

1.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД; ЕИК 

131389668 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД; ЕИК 204260385 

3.”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД; ЕИК 131140275 

Договорът е в оригинал, 5 стр. 
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3. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

4. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 21.11.2016г. в 

оригинал, 60 стр.; 

2. Линейни графици – 2 стр. 

3. Декларации за съответствие, декларации за 

експлоатационни показатели – 14 стр., заверени 

копия 

5. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството по Образец 2 на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

2. ”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 2 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр., 

3. ”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството по Образец 2 на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

4.”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството по 

Образец 2 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството по Образец 3 на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството по 

Образец 3 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

3.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството по 

Образец 3 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

4. ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството по 

Образец 3 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството по Образец 4 на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството по 

Образец 4 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр.; 

3.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 4 на Възложителя от 15.11.2016г. в 
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оригинал, 1 стр.; 

4. ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 4 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството по Образец 5 на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 5 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр.; 

3.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 5 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

4. ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 5 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството от представляващия дружеството по 

Образец 7 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр.; 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  от 

представляващия дружеството  по Образец 7 на 

Възложителя от 15.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

3.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 7 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр.; 

4. ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството  по 

Образец 7 на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр.; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

1. Участникът „КОНСУЛТ СТРОЙ” ДЗЗД е 

представил декларация от представляващия 

дружеството  по Образец 7А на Възложителя от 

15.11.2016г. в оригинал, 2 стр.; 

2.”АЛЯ – СТРОЙ” ЕООД е представил 

декларация от представляващия дружеството   по 

Образец 7А на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр.; 

3.”ИКО КОНСУЛТ ПРОЕКТ” ЕООД е представил 

декларация  от представляващия дружеството  по 

Образец 7А на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр.; 

4. ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД е представил 

декларация от представляващия дружеството   по 

Образец 7А на Възложителя от 15.11.2016г. в 

оригинал, 2 стр. 
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10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” е 

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан с дата 15.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 Форма на участие Отговор 

 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически 

оператори? 

НЕ 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 

 Ако „да” 

а) моля, посочете ролята на 

икономическият оператор в 

групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи 

...):  

б) моля, посочете, другите 

икономически оператори, които 

участват заедно в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете 

името на участващата група: 

а)   ........................ 

 

б)    ........................ 

 Обособени позиции Отговор: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – удостоверение за регистрация  

 

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КСБ:  

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=159 

 

и установи, че участникът в обединението, който 

отговаря за изпълнение на всички СМР по 

договора - „Електра ТИМ” ООД, ЕИК 131140275, 

е регистриран в ЦПРС за строежи първа група от 

трета до пета категория 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в документацията 

за поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=159
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оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за обществената 

поръчка): [5] 
Строителни работи: 
Топлоизолация на външни стени 
Топлоизолация на покрив 

Хидроизолация  

Подмяна на дограма  

Подмяна на осветление 

Ремонт (изграждане) на отоплителна инсталация 

Подмяна/монтаж на ВиК инсталация 

Изграждане на ел. инсталация] 

1. Копие на референция от ДП „ПРИСТАНИЩНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ - 2 стр. 

2.Копие на референция от НПГПТО „М. В. 

Ломоносов“ - 2 стр. 

3.Копие на референция от ДА „Технически 

Операции“- 1 стр. 

4.Копие на референция от „ИБЕРА ИНВЕСТ“ АД 

- 1 стр. 

5.Копие на референция от „ИБЕРА ИНВЕСТ“ АД 

- 1 стр. 

 16) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При  

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за обществената 

поръчка): [3] 

 
Описание Суми Дати получатели 

Проектиране 

на обект 

Основен 

ремонт на 

ЦДГ по 

плана на гр. 

Монтана  

13 120.00 лв 15.07.2015 – 

18.09.2016 

ЕКА 

СТУДИО 

ЕООД 

 
 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

Строителство 

Ръководител екип - Георги Димитров 
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особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Станишев от 02.2007 до 04.2015 
Координация на работата по отделните части, 

водене на документация, ръководене на СМР, 

контрол на СМР, актуване, изготвяне на 

протоколи и др. на обектите: „Френски център на 

културата и сътрудничество - Реконструкция и 

преустройство“, „НПГПТО М.В.Ломоносов - 

Реконструкция и преустройство“, „Държавно 

предприятие Пристанищна инфраструктура - 
Реконструкция и преустройство“, „Изграждане на 

нова жилищна сграда с подземни гаражи УПИ II-

1723 и УПИ - III 1722“ кв. 113а м. Витоша и 

„Изграждане на нова жилищна сграда с подземни 

гаражи кв. 38, УПИ Х-562, 1233. 

 
Технически ръководител - Елена Маринова 

Калагларска-Петрова 
 

От 1980г- 2000г.  
МИУ гр.София 
Сферата на строителството-контрол и управление 

при изпълнение на ел.монтажни работи, Началник 

строителни обекти, Контрол на СМР по Електро 

От 2000г-2004г 
„ПРИМАИЛ-гр.София 
Сферата на строителството-контрол и управление 

при изпълнение на ел.монтажни работи, 

Технически ръководител, Контрол на СМР по 

Електро 

От 11.11.2005г. - до днес ЕЛЕКТРА ТИМ ООД 

 
Сферата на строителството-контрол и управление 

при изпълнение на ел.монтажни работи 
1.„НПГПТО М.В.Ломоносов - Реконструкция и 

преустройство“, 

2.„Държавно предприятие Пристанищна 

инфраструктура - Реконструкция и 

преустройство“ 

 

Специалист по електротехника - Емил Иванов 

Христов 

Координация на работата по отделните части, 

водене на документация, ръководене на СМР, 

контрол на СМР, актуване, изготвяне на 

протоколи и др. На обектите: Изграждане на 

нов“Жилищен комплекс “Уинслоу Гардънс - I 

етап: блокове 1, 2, 6 и подземните гаражи между 

тях, „Френски център на културата и 

сътрудничество - Реконструкция и 

преустройство“, „НПГПТО М.В.Ломоносов – 

Реконструкция ипреустройство“, 
„Изграждане на нова жилищна сграда с подземни 

гаражи УПИ 11-1723 и УПИ - IH- 1722“ кв. 113а 

м. Витоша и „Изграждане на нова жилищна 
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сграда с подземни гаражи кв. 38, УПИ Х-562, 

1233. 

Няма деклариран професионален опит 3 год. 

 
[Специалист по ВиК - Михаил Иванов Данков] 
Ремонтни дейности в сградите на ИСИР-БАН – 

2011г. 

 

Извършване на СМР в детски градини ЦДГ № 42, 

ОДЗ №82, ОДЗ №51 „-Екодомстрой ООД - 2008г. 

„Извършване на Ремонт и реконструкция на 

вътрешни санитерни помещения в сграда на ИИ 

на БАН“ - Екодомстрой ООД – 2006 

 

Специалист по ОВ - Венетка Стефанова 

Мирчева 

Ремонтни дейности в сградите на ИСИР-БАН — 

2011г. 

„Извършване на СМР в детски градини ЦДГ № 

42, ОДЗ №82, ОДЗ №51 „Екодомстрой” ООД - 

2008г. 

„Извършване на Ремонт и реконструкция на 

вътрешни санитарни помещения в сграда на ИИ 

на БАН“ - Екодомстрой ООД - 2006 

 

Специалист за контрол по качество - 

Теменужка Янкова Радунчева 

„Ер Строй Инженеринг“ ЕООД 

06.2015 - 

Технически ръководител в строителството 

Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 

ЕТ „Проектстрой - Петър Петров” 

10.2011- 

Технически ръководител в строителството 

Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 

ЕТ „Румен Вътков” 

1999-2010 

Технически ръководител обект 

Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 

„Атлантик Гама” ООД 

1996- 1998 
Технически ръководител обект 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 

 
„Арх. Инженеринг” ООД 
1995- 1996 
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Технически ръководител обект 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 

„Лескострой” 
1982- 1995 Проектант 
Проектиране в строителството 

ДСО „Родопа” 
1973 - 1976 
Технически изпълнител 
Проектиране в строителството 

Списък по-значими проекти свързани с предмета 

на поръчката: 
1. Конструктивно укрепване, ремонтно- 

възстановителни работи и подмяна на дограма на 

сградата на ЦДГ178, ж.к. Младост, София 

Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, 

техническо и административно ръководство на 

строителния обект. 
2. Реконструкция и преустройство на офис- сграда 

на ЗК „Лев Инс” АД, София 
Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, 

техническо и административно ръководство на 

строителния обект. 
3. Извършване на строителни и монтажни работи 

за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект 

учебен блок №10 на ТУ – София 

Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, 

техническо и административно ръководство на 

строителния обект. 

 
Специалист по ЗБУТ - Георги Димитров 

Станишев 

„ЕЛЕКТРА ТИМ” 
01.02.2007- 

Длъжностно лице по ЗБУТ Инструктажи по ЗБУТ, 

контрол на условията за безопасност на труда и 

противопожарна охрана 
Списък по-значими проекти свързани с предмета 

на поръчката: 

1. „Държавна Агенция Технически Операции“, ул. 

6-ти септември №29, гр. София 

2. „НПГПТО М.В.Ломоносов - Реконструкция и 

преустройство“, ул. Св. Св. Кирил и методий - 

База 1 и ул. Иван Грозев - База 2, гр. София 

3. „Държавно предприятие Пристанищна 

инфраструктура - Реконструкция и преустройство, 

ул. Шипченски проход, гр. София 
 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 
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качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са както 

следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001, ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост 

от изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

Проектиране 

а) - Част „Архитектурна” и водещ проектант- 

Румяна Георгиева Виячева, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 01176 

- Част „Конструкции” - Станимир Иванов 

Парцалев, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №35102; 

- Част „Електро” - Владимир Стефанов 

Огнянов, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 00432; 

- Част „ВиК” - Маргаритка Андреева 

Кръстева, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №00853; 

-Част „ОВ” - Димитър Атанасов Георгиев, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №01294; 

- Част „Енергийна ефективност” - Румяна 

Георгиева Виячева, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 01176; 

- Част „ПБЗ” - Румяна Георгиева Виячева, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 01176; 

- Част „Пожарна безопасност” - Румяна 

Георгиева Виячева, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 01176; 

- Технически контрол по част „Конструкции” 

- Георги Ивилов Бакърджиев, удостоверение за 

упражняване на технически контрол по част 

конструктивна на № 00415, объркан номер на 

удостоверение 

 

- Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Станимир Иванов Парцалев, 
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удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №35102 и сертификат за 

завършен курс на Нормативен контекст, основни 

положения и практически указания по 

приложението на НАРЕДБА за Управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали № 

1333/12.01.2015 г.] 

б) [ ] 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на 

околната среда: 

ISO 14001:2004 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Товарен автомобил - 3 бр.,. Фасадно скеле-2400 

кв.м. 

Газови горелки - 2 бр. 

Пробивна техника-перфоратор- 7 бр.  

Пробивна техника- бормашина- 11 бр.  

Пробивна техника- Прободен трион- 3 бр.  

Пробивна техника- Ръчен циркуляр- 2 бр. 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

ISO 9001-2008  
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Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

ISO 14001-2004  

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил изцяло исканата 

информация  

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът в ДЗЗД ”ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД; ЕИК 

131140275 

е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан с дата 22.08.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът в ДЗЗД не е попълнил надлежно 

исканата информация  

 Форма на участие Отговор 

 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически 

оператори? 

НЕ 

Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация 

 

 Ако „да” 

а) моля, посочете ролята на 

икономическият оператор в 

групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи 

...):  

б) моля, посочете, другите 

икономически оператори, които 

участват заедно в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете 

името на участващата група: 

а)   ........................ 

 

б)    ........................ 

 Обособени позиции Отговор: 
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Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация капацитета на трети лица 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – Удостоверение за регистрация 

 

Комисията извърши служебна проверка на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно 

наличие на удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност от сайта на КСБ:  

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=159 

 

и установи, че участникът в обединението, който 

отговаря за изпълнение на всички СМР по 

договора - „Електра ТИМ” ООД, ЕИК 131140275, 

е регистриран в ЦПРС за строежи първа група от 

трета до пета категория 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

година: 2013, оборот:2 797 хил. лева 

година: 2014, оборот:3 002 хил. лева 

http://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=159
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години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: 2015, оборот:3 383хил. лева 

 

общ оборот 9182 хил. лева 

 

 

 
(брой години, среден оборот): 
3 години - 3061 хил. лева 
 

 

 

Агенция по вписванията – Годишни финансови 

отчети 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в документацията 

за поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

година: 2013, оборот: 2 578хил. лева 

 година: 2014, оборот: 2 565хил. лева 
година: 2015, оборот:3 246 хил. лева 
 

общ конкретен оборот 8389 хил. лева 
 

 
(брой години, среден оборот):  

3 години - 2796 хил. лева 
 

 

 

Агенция по вписванията – Годишни финансови 

отчети 

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

200 000 лв 

Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ 

- Застраховка професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството- 

Застрахователна полица 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка): [5] 
Строителни работи: 
- Поставяне на топлоизолация на покрив и стени 

- Поставяне на хидроизолация 
- Подмяна на съществуваща дограма 
- Подмяна или монтаж на отоплителна, В и К, 

Елетрическа инсталация 

 

1. Удостоверение № 14-00-3/07.01.2015г. от ДП 

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ - 2 стр. 

заверено копие 

2. Референция № 951/10.09.2013г. от НПГПТО 

„М. В. Ломоносов“ - 2 стр. заверено копие 

3. Референция от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„Технически Операции“- 1 стр. заверено копие; 



 

310 

 

4. Удостоверение за добро изпълнение № 

20/24.04.2015г. от „ИБЕРА ИНВЕСТ“ АД - 1 стр. 

заверено копие 

5. Удостоверение за добро изпълнение № 

21/24.04.2015г.  от „ИБЕРА ИНВЕСТ“ АД - 1 стр. 

заверено копие;  

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Строителство 

 

Ръководител екип - Георги Димитров Станишев 

от 02.2007 до 04.2015 

Координация на работата по отделните части, водене 

на документация, ръководене на СМР, контрол на 

СМР, актуване, изготвяне на протоколи и др. На 

обектите: „Френски център на културата и 

сътрудничество - Реконструкция и преустройство“, 

„НПГПТО М. В. Ломоносов - Реконструкция и 

преустройство“, „Държавно предприятие 

Пристанищна инфраструктура 
Реконструкция и преустройство“, 
„Изграждане на нова жилищна сграда с подземни 

гаражи  УПИ II – 1723 и  УПИ III- 1722“ кв. 113а м. 

Витоша и „Изграждане на нова жилищна сграда с 

подземни гаражи кв. 38, УПИ Х-562, 1233. 

 
Технически ръководител – Елена Маринова 

Калагларска-Петрова 
От 1980г- 2000г. 
МИУ гр.София 

Сферата на строителството-контрол и управление при 

изпълнение на ел.монтажни работи, Началник 

строителни обекти, Контрол на СМР по Електро 

 
От 2000г-2004г 
„ПРИМАИЛ-гр.София 
Сферата на строителството-контрол и управление при 

изпълнение на ел.монтажни работи, Технически 

ръководител, Контрол на СМР по Електро 

От 11.11.2005г- до днес 
ЕЛЕКТРА ТИМ ООД 
Сферата на строителството-контрол и управление при 

изпълнение на ел.монтажни работи 
1.„НПГПТО М.В.Ломоносов - Реконструкция и 

преустройство“, 

2. „Държавно предприятие Пристанищна 

инфраструктура - Реконструкция и преустройство“ 
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Специалист по електротехника - Емил Иванов 

Христов 

Координация на работата по отделните части, водене 

на документация, ръководене на СМР, контрол на 

СМР, актуване, изготвяне на протоколи и др. На 

обектите: Изграждане на нов“Жилищен комплекс 

“Уинслоу Гардънс - I етап: блокове 1, 2, 6 и 

подземните гаражи между тях, „Френски център на 

културата и сътрудничество - Реконструкция и 

преустройство“, „НПГПТО М.В.Ломоносов - 

Реконструкция и преустройство“, „Изграждане на нова 

жилищна сграда с подземни гаражи УПИ II- 1723 и 

УПИ - III-1722“ кв. 113а м. Витоша и „Изграждане на 

нова жилищна сграда с подземни гаражи кв. 38, УПИ 

Х-562, 1233. 

Липсва професионален опит 3 г 

 
Специалист по ВиК - Михаил Иванов Данков 

 
Ремонтни дейности в сградите на ИСИР-БАН -2011 г 

„Извършване на CMP в детски градини ЦДГ № 42, 

ОДЗ №82, ОДЗ №51 ,,-Екодомстрой ООД - 2008г. 
„Извършване на Ремонт и реконструкция на вътрешни 

санитарни помещения в сграда на ИИ на БАН“ - 

Екодомстрой ООД – 2006 

 
Специалист по ОВ - Венетка Стефанова Мирчева 

Ремонтни дейности в сградите на ИСИР-БАН - 2011 г. 
„Извършване на СМР в детски градини ЦДГ № 42, 

ОДЗ №82, ОДЗ №51 ,,Екодомстрой” ООД - 2008г. 
„Извършване на Ремонт и реконструкция на вътрешни 

санитарни помещения в сграда на ИИ на БАН“ - 

Екодомстрой ООД – 2006 

 
Специалист за контрол по качество - Теменужка 

Янкова Радунчева 

„Ер Строй Инженеринг“ ЕООД 
06.2015 

-Технически ръководител в строителството 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 
ЕТ „Проектстрой - Петър Петров” 10.2011 - 
Технически ръководител в строителството 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, 
техническо и административно ръководство на 

строителния обект. 

 
ЕТ „Румен Вътков” 
1999-2010 
Технически ръководител обект 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 
 

„Атлантик Гама” ООД  
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1996- 1998 
Технически ръководител обект 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 
 

„Арх. Инженеринг” ООД 

 1995- 1996 
Технически ръководител обект 
Осъществява непосредственото оперативно- 

стопанско, техническо и административно 

ръководство на строителния обект. 
 

„Лескострой” 
1982- 1995  

Проектант 
Проектиране в строителството 
 

ДСО „Родопа” 
1973- 1976 
Технически изпълнител Проектиране в строителството 
Списък по-значими проекти свързани с предмета на 

поръчката: 
1.Конструктивно укрепване. ремонтно- 

възстановителни работи и подмяна на дограма на 

сградата на ЦДГ178. ж.к. Младост. 

София 
Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, техническо 

и административно ръководство на строителния обект. 
2.Реконструкция и преустройство на офис- сграда на 

ЗК „Лев Инс” АД. София 

Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, техническо 

и административно ръководство на строителния обект. 
3. Извършване на строителни и монтажни работи за 

въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект 

учебен блок №10 на ТУ - София 
Технически ръководител - осъществява 

непосредственото оперативно- стопанско, техническо 

и административно ръководство на строителния обект. 

 
Специалист по ЗБУТ - Георги Димитров Станишев 

„ЕЛЕКТРА ТИМ” 
01.02.2007 — 
Длъжностно лице по ЗБУТ Инструктажи по ЗБУТ, 

контрол на условията за безопасност на труда и 

противопожарна охрана 
Списък по-значими проекти свързани с предмета на 

поръчката: 

1.„Държавна Агенция Технически Операции“, ул. 6-ти 

септември №29. гр. София 

2.НПГПТО М.В.Ломоносов - Реконструкция и 

преустройство“, ул. Св. Св. Кирил и методий - База 1 и 

ул. Иван Грозев - База 2. гр. София 
3.Държавно предприятие Пристанищна 

инфраструктура - Реконструкция и преустройство, 

ул. Шипченски проход.гр. София 
 3) Той използва следните  
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технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 
се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост 

от изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните мерки 

за управление на околната среда: 

ISO 14001:2004 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
2013г – 40 

2014г -  36 

2015г – 34 

Година, брой на ръководните кадри:  
2013г – 3 

2014г -  3 

2015г – 3 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Товарен автомобил - 3 бр., 
Фасадно скеле-2400 кв.м. 
Газови горелки - 2 бр. 
Пробивна техника-перфоратор-7 бр.  

Пробивна техника- бормашина- 11 бр.  

Пробивна техника- прободен трион- 3 бр. 

Пробивна техника-ръчен циркуляр- 2 бр. 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 
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изпълнението на следната част / 

процентно изражение от 

поръчката/ 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Сертификат за внедрена система за управление на 

околната среда по стандарт ISO 14001:2004 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът в ДЗЗД ”ИКО КОНСУЛТ 

ПРОЕКТ” ООД; ЕИК 131389668 

 е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан с дата 15.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  
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или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 
 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 

Декларирана е ролята на икономическия оператор 

в групата – проектиране на всички СМР. 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът в ДЗЗД  е попълнил надлежно 

исканата информация  

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел А „Годност” Неприложимо 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

Неприложимо 
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в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в документацията 

за поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо  

 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението или 

документацията за обществената поръчка): [3] 
 

Описание Суми Дати получатели 

Проектиране 

на обект 

Основен 

ремонт на 

ЦДГ по 

плана на гр. 

Монтана  

13 120.00 лв 15.07.2015 – 

18.09.2016 

ЕКА 

СТУДИО 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва следните  
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технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост 

от изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

 

 

б) неговия ръководен състав: 

Проектиране 

а) - Част „Архитектурна” и водещ проектант- 

Румяна Георгиева Виячева, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 01176  

- Част „Конструкции” - Станимир Иванов 

Парцалев, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №35102; 

- Част „Електро” - Владимир Стефанов 

Огнянов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 00432; 
- Част „ВиК” - Маргаритка Андреева Кръстева, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 00853; 

- Част „ОВ” - Димитър Атанасов Георгиев, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №01294; 
- Част „Енергийна ефективност” - Румяна 

Георгиева Виячева, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 01176; 

- Част „ПБЗ” - Румяна Георгиева Виячева, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 01176; 

- Част „Пожарна безопасност” - Румяна 
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Георгиева Виячева, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 01176; 
-Технически контрол по част „Конструкции” 

- Георги Ивилов Бакърджиев, удостоверение за 

упражняване на технически контрол по част 

конструктивна на № 00415; номера на 

удостоверението не отговаря 

 

- Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Станимир Иванов Парцалев, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 35102 и сертификат за 

завършен курс на Нормативен контекст, основни 

положения и практически указания по 

приложението на НАРЕДБА за Управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали № 

1333/12.01.2015 г. 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните мерки 

за управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 
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включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи,  доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

14. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът в ДЗЗД ”АЛЯ - СТРОЙ” ЕООД; 

ЕИК 204260385 е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 15.11.2016г.  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

Декларирана е ролята на икономическия оператор 

в групата – административна дейност 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  
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използва”  

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

   

 - Раздел А „Годност” Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в документацията 

за поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или  

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 
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поръчката, е както следва:Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 
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 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост 

от изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните мерки 

за управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 
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сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

15. Документи  

  Баланс на „Електра Тим” ООД за 2015г. – 

заверено копие 

  Отчет за приходи и разходи на „Електра Тим” 

ООД за 2015г. – заверено копие 

  Баланс на „Електра Тим” ООД за 2014г. – 

заверено копие 

  Отчет за приходи и разходи на „Електра Тим” 

ООД за 2014г. – заверено копие 

  Баланс на „Електра Тим” ООД за 2013г. – 

заверено копие 

  Отчет за приходи и разходи на „Електра Тим” 

ООД за 2013г. – заверено копие 

  Референция изх. № 951/10.09.2013г. издадена от 

НПГПТО „М.В.Ломоносов” на „Електра Тим” 

ООД – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 14-00-3/07.01.2015г. 

издадено от ДП „Пристанищна инфраструктура” 

на „Електра Тим” ООД – заверено копие 

  Удостоверение за добро изпълнение изх. № 
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20/24.04.2015г. издадено от „Ибера Инвест” АД на 

„Електра Тим” ООД – заверено копие 

  Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

21/24.04.2015г. издадено от „Ибера Инвест” АД на 

„Електра Тим” ООД  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 31-3898/17.03.2016г. 

издадено от ДА „Технически операции” на 

„Електра Тим” ООД  – заверено копие 

  Референция изх. № 019/2015г. издадена от ЕКА 

Студио ЕООД на „Ико консулт проект” ЕООД – 

заверено копие 

  Удостоверение на ЕЛЕКТРА ТИМ ООД № I-TV 

016235 валидно до 30.09.2017г., I група от втора 

до пета категория издадено от КСБ – заверено 

копие. 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на ЕЛЕКТРА ТИМ ООД № 15 350 

1317С/008918 - срок на застраховката до 

26.11.2016г. издадена от АРМЕЕЦ”ЗАД – 

заверено копие  

  Сертификат № 3590168 на ЕЛЕКТРА ТИМ ООД   

за система за управление на околната среда ISO 

14001-2004 издаден от LL-C Certification 

Срок на валидност: 

23.03.2015г. до 30.06.2017г. – заверено копие 

  Сертификат № 3590676 на ЕЛЕКТРА ТИМ ООД   

ISO 9001-2008 издаден от LL-C Certification 

Срок на валидност: 

26.07.2016г. до 25.07.2019г. – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на арх. Румяна Георгиева 

Виячева – рег.№ 01176 от камерата на 

архитектите в Б-я за 2016г. – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Станимир Иванов 

Парцалев – рег.№ 35102 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Сертификат за завършен курс на обучение на инж.  

Станимир Иванов Парцалев – № 

1333/12.01.2015г., издаден от КИИП- заверено 

копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Владимир Стефанов 

Огнянов – рег.№ 00432 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на  

Владимир Стефанов Огнянов- Серия АБ № 

012052 от 30.07.1972г. – ВМГИ – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Маргаритка Андреева 

Кръстева– рег.№ 00853 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование инж. 

Маргарита Андреева Германова - Серия ИК № 
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03757 от 18.07.1970г. – ВИСИ – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Димитър Атанасов 

Георгиев – рег.№ 01294 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Удостоверение за упражняване на техн.контрол 

по част конструктивна на инвест.проекти на инж. 

Георги Ивилов Бакърджиев – рег.№ 00415 за 

2016г от КИИП – заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование инж.  

Георги Ивилов Бакърджиев - Серия АМ № 000416 

от 26.11.1972г. – ВИСИ – заверено копие 

  Удостоверение за упражняване на техн.контрол 

по част конструктивна на инвест. проекти на инж. 

Силвия Йорданова Стойнова – рег.№ 01217 за 

2016г от КИИП – заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на инж.   

Силвия Йорданова Стойнова - Серия ВДФС-98-

УАСГ № 001530 от 28.07.1998г. – УАСГ – 

заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на инж.  

Михаил Иванов Данков - Серия ОЯ № 009375 от 

23.03.1978г. – ВИСИ – заверено копие 

  Удостоверение за завършен курс на обучение по „ 

Осъществяване на контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за съответствие 

на влагане в строежите строит.продукти.”, ведно с 

приложена програма на инж. Теменужка Янкова 

Радунчева № 038/09.09.2015г. от ЦПУ 

„Александра” - заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на инж.  

Венетка Стефанова Мирчева - № ВСБ 6758977 от 

24.06.2005г. – Самарски Държавен Технически 

Университет, ведно с приложение към Диплома– 

заверено копие 

  Удостоверение № 93-39/20.11.2006г. за 

признаване на висше образование на инж.  

Венетка Стефанова Мирчева, изд. от МОН 

Република Б-я – заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование с 

образов. Квалиф. Степен – специалист на Емил 

Иванов Христов - Серия ТУ-СФ-2004 № 004457 

от 2005г. – ТУ - София – заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на инж.   

Елена Маринова Калагларска - Серия ОЯ № 

005057/07.01.1976г. – ВМЕИ – София – заверено 

копие 

  Диплома за завършено висше образование на инж.   

Георги Димитров Станишев - Серия  ВДФС-95-

УАСГ № 000966 от 18.09.1997г. – УАСГ – София 

– заверено копие 

  Удостоверение за професионално  обучение рег. 

№ 00062/ 12.05.2009г. за разширяване на 

професионалната квалификация съгласно чл. 24 
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III.26.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД е декларирал в точка „Форма на 

участие” от Раздел „Информация за икономическият оператор” от Част  II „Информация 

за икономическия оператор”, че няма да участва в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка заедно с други икономически оператори, като се има предвид, че 

участва в обединение между три юридически лица, които съгласно договора за 

дружество (консорциум) от 05.10.2016г. са с равни дялове и участват наравно в 

управление на дружеството по ЗЗД и са разпределили  изпълнението на дейностите, 

съгласно договора за дружество от 05.10.2016г. 

2. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, не е декларирал в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за три години професионален опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност за специалиста по електротехника по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД не е попълнил в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП информация за три години професионален опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност за специалиста по електротехника по 

изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2, трета подточка от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

4. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД е представил попълнен и подписан 

ЕЕДОП с дата 22.08.2016г., която се явява дата преди датата на обявяване на 

обществената поръчка от Възложителя, а именно: 30.09.2017г.  

5.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

 

III.26.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

от ЗБУТ - „Длъжностно лице по безопасност и 

здраве”, на инж. Георги Димитров Станишев, 

издадено от Център за професионално обучение 

към ВСУ „Л. Каравелов”-София - заверено копие 
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1.Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

липса на информация, посочена в точка  III.26.1.1 от настоящия протокол. 

2. Участникът ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, да представи ЕЕДОП с отстранена липса на 

информация, посочена в точка III.26.1.2 от настоящия протокол. 

3. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

липса на информация, посочена в точка III.26.1.3 от настоящия протокол. 

4. Участникът в обединението „Електра Тим” ООД да представи ЕЕДОП с отстранена 

несъответствие на информация, посочена в точка III.26.1.4 от настоящия протокол. 

5.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от иженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката 

в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част 

II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

III.27. Оферта № 27 от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 27 - РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. – 

„ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД,  

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи - в 

оригинал, от 22.11.2016г. 2 стр.; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

на Възложителя от 22.11.2016г. - 84 стр. в оригинал; 

ведно с приложение към него: 

2. Линеен календарен план и Диаграма на работната 

ръка – общо 2 стр. – в оригинал; 

3. Декларация за експлоатационни показатели, 

Сертификати за съответствие на влаганите материали – 

39 стр. – заверени копия. 



 

328 

 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  в 

оригинал;  

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,    в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,    в 

оригинал; 

Не е представил декларация Образец № 7 на 

Възложителя от подизпълнителя„Ар Джи Би” ЕООД  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  от 

Бисер Иванов - изпълнителен директор,  в оригинал – 2 

стр.; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  от 

Росица Динева – Георгиева – председател на съвета на 

директорите,  в оригинал – 2 стр.; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Трейс - София” ЕАД,  от 

Манол Денев – заместник – председател на съвета на 

директорите, в оригинал – 2 стр.; 

4. 2. Декларация по Образец № 7А от 22.11.2016г. от 

Елена Христова – Пактиавал, управител на „Ар Джи 

Би” ЕООД, подизпълнител в оригинал – 2 стр.; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите дружество 

„Трейс София” ЕАД с дата 22.11.2016г.  

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за  
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икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 
 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – „Трейс - София” ЕАД, вписан в ЦПРС 

на  Камарата на строителите в българия за строежи от 

Първа група, от първа до пета категория. 

Удостоверение № I-TV 014115, ведно с талон № I-TV 

03, валиден до 30.09.2017г. на Камара на строителите в 

България. 

С посочване на уеб – адрес на органа издаващ 

документа:  

http://register.ksb.bg  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 
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разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот  - 95 133 хиляди лв. 

2014 год. – оборот  - 112 899 хиляди лв. 

2015 год. – оборот  - 121 754 хиляди лв. 

 

  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – участникът е посочил данни за достъп 

по електронен път в сайтовете на Агенцията по 

вписванията до исканата информация  

 

www.brra.bg 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот  - 90 969 хиляди лв. 

2014 год. – оборот  - 105 521 хиляди лв. 

2015 год. – оборот  - 115 400 хиляди лв. 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – участникът е посочил данни за достъп 

по електронен път в сайтовете на Агенцията по 

вписванията до исканата информация  

 

www.brra.bg 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

600 000 лв.  

ЗК „Уника” АД, Застрахователна полица № 

16074Р10001 със срок от 01.02.2016г. до 31.01.2017г.  

Застраховка професионална отговорност по чл. 171 от 

ЗУТ, като строител за цялостно изпълнение на 

строителството или на отделни видове СМР за строежи 

първа категория; 

 

300 000 лв.  

ЗК „Уника” АД, Застрахователна полица № 

http://www.brra.bg/
http://www.brra.bg/
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16074Р20004 със срок от 09.07.2016г. до 08.07.2017г.  

Застраховка професионална отговорност по чл. 171 от 

ЗУТ, като проектант за изработване на инвестиционни 

проекти за строежи първа категория; 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството, 5 години 
 

Участникът е попълнил надлежно информация за 2 

договора и 11 обекта за последните пет години: 

1. „СМР за изграждане на седем центъра от семеен тип 

на територията на гр. Стара Загора” от 21.02.2013г. до 

28.01.2014г., извършени са следните дейности: 

хидроизолация, топлоизолация по стени и покрив, 

алуминиева и пвц дограма, силикатна мазилка, 

довършителни работи, доставка и монтаж на 

осветителни тела, облицовки, газобетон, кофраж, 

арматура, бетон, монтаж на отоплителна, ВиК и 

електрическа инсталация и др. Възложител Община 

Стара Загора, Референция с изх. № 10-54-

23/30.03.2015г.; 

2. „СМР за изграждане на три центъра за настаняване 

на деца от семеен тип и едно защитено жилище в гр. 

Казанлък” – обосоена позиция 2 – ЦНСТ № 1 и № 2 – 

от 06.08.2013г. – 10.03.2014г., извършени са следните 

дейности: кофраж, арматура, бетон, замаски, покривна 

конструкция, хидроизолация, топлоизолация по стени 

и покрив, настилки, алуминиева дограма, монтаж на 

отоплителна, ВиК и електрическа инсталация и др. 

Възложител Община Казанлък. Референция с изх. № 

168-3556-1/31.03.2015г. 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти 40 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Рехабилитация 

и внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

жилищна сграда 

в гр. Плевен, бл. 

105 и бл. 4, РЗП 

5650 кв.м. в 

проектното 

решение са 

предвидени 

мерки за хидро 

и топло 

изолиране на 

сградата и 

поставяне на 

дограма.  

32 000 

лв. 

10.09.2015г. 

до 

05.10.2015г. 

Референция 

издадена от 

ЕТ „Спас 

Вучков” 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

Проектантски екип: 

1. Ръководител на екипа – водещ проектант – арх. 

Елена Иванова Христова - Пактиавал; 

2. Проектант по част конструктивна – инж. Димитър 

Николаев Попов; 

3. Проектант част електрическа – инж. Валентина 
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строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Димитрова Александрова; 

4. Проектант по част ВиК – инж. Русалина Велинова 

Котова; 

5. Проектант по част ОВ – инж. Атанас Евтимов 

Станков; 

6. Проектант по част енергийна ефективност – инж. 

Атанас Евтимов Станков; 

7. Проектант по части: ПБЗ – инж. Димитър Николаев 

Попов; 

8. Проектант по част пожарна безопасност – инж. 

Васил Станков Стоянов; 

9. Технически контрол по част конструкции – инж. 

Анастас Енчев Колев 

10. Проектант по част ПУСО – инж. Димитър Николаев 

Попов; 

 

Строителство 

Ръководно технически лица:  

Лица, които не са свързани пряко с участника:  

1. инж. Бойко Иванов Комитски – специалист по ОВ; 

 

Свързани лица с икономическия оператор: 

1. Ръководител екип – инж. Атанас Иванов 

Караиванов; 

2. Технически Ръководител – Стефан Любомиров 

Жилев; 

3. Специалист по електротехника – Ангел Борисов 

Китанов; 

4. Специалист по ВиК – инж. Огнян Михайлов Цочев; 

5. Контрол по качеството – инж. Боряна Димитрова 

Ангелова; 

6. Специалист по ЗБУТ – инж. Иван Денев Денев; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Икономическият оператор има собствена акредитирана 

строителна лаборатория със сертификат за акредитация 

№ А490/14.09.2015г. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

Внедрена система за управление на качеството  

ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

Отговор: ДА 
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когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Проектиране 

1. Ръководител на екипа – водещ проектант – арх. 

Елена Иванова Христова – Пактиавал, Диплома № 

001157/1998г. ВИАС, магистър, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 02717 за 

2016г., професионален опит 18г.; 

 

2. Проектант по част конструктивна, по част ПБЗ, 

по част ПУСО – инж. Димитър Николаев Попов, 

инженер – магистър, ССС, 2008, Диплома № 071871 

ВСУ „Любен Каравелов” гр. София, специалност 

строителство на сгради и съоръжения, специалност 

строителен инженер – конструктор, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 41395 за 

2016г. по части конструктивна и организация и 

изпълнение на строителството; Сертификат № 

1688/23.09.2015г. на тема „Нормативен контекст 

основни положения и практически указания по 

приложението на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали”, професионален опит 6 г.; 

 

3. Проектант част електрическа – инж. Валентина 

Димитрова Александрова, електроинженер – 

магистър, специалност ЕСОПП, 1985г. – 1991г. 

Диплома № 100174, ТУ София, Удостоверение от 

КИИП за пълна проектантска правоспособност, рег. № 

00491 за 2016г. професионален опит 23 гд. 

 

4. Проектант по част ВиК – инж. Русалина 

Велинова Котова, инжинер – магистър ВиК, 1992г., 

Диплома № 019481, ВИАС, специалност ВиК, ВК 

мрежи и съоръжения, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 06467 за 2016г. 

професионален опит 24 год. 

 

5. Проектант по част ОВК, и част енергийна 

ефективност – инж. Атанас Евтимов Станков – 

машинен инженер, магистър – промишлена 

топлотехника, 1956г. - 1963г., Диплома № 001570, 

ВМЕИ гр. София, удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС377/28.07.2006г. „Обследване на 

енегрийна ефективност и сертифициране на сгради”, 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

№ 09563 за 2016г., професионален опит 53 год. 

 

6. Проектант по част пожарна безопасност – инж. 

Васил Станков Стоянов, инженер по противопожарна 

техника и безопасност – магистър, Диплома за висше 
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образование /дубликат/ серия ВИ 2002 № 6472, 

удостоверение № 1747/12.06.2002г. за магистър, Висш 

институт за подготовка на офицери и научно-

изследователска дейност – МВР, факултет пожарна и 

аварийна безопасност 01.09.1971г. – 30.07.1975г. 

Диплома за висше военно академично образование 

серия Н № 000181, специалност Командно- щабна- 

опретавно – тактическа - общовойскова, Военна 

академия „Г.С. Раковски” 09.1979г. – 30.07.1981г. Член 

на КИИП, ППП – рег. № 41669 за 2016г., 

професионален опит 35год. 

 

7. Технически контрол по част конструктивна инж. 

Анастас Енчев Колев, магистър – инженер, 

специалност, ПГС, конструкции 1995г., Диплома № 

001188, ВИАС, гр. София; проектант – конструктор, 

специалист по технически контрол, по част 

конструктивна, удостоверение от КИИП за ППП, рег. 

№ 06363 за 2016г., удостоверение от КИИП за 

упражняване на технически контрол по част 

конструктивна – конструкции на сгради и съоръжения, 

рег. № 01324, срок на валидност до 30.07.2020г. 

 

Строителство: 

8. Ръководител на екипа – инж. Атанас Иванов 

Караиванов – строителен инж. Магистър, специалност 

ПГС, диплома № 00923 от 2002г. от ВСУ Любен 

Каравелов, гр. София, професионален опит 7 год. като 

технически ръководител в „Трейс - София” ЕАД; 

Липсва професионален опит в техническото 

ръководство най-малко на един въведен в ескплоатация 

стрителен обект.  

 

9. Технически ръководител: Стефан Любомиров 

Желев – средно специално образование – строителен 

техникум „Христо Ботев” гр. София, 09/1962г. – 

06.1966г., Диплома № 10446, специалност 

строителство и архитектура, професионален опит като 

технически ръководител 40 г.; 

 

10. Електротехник: Ангел Борисов Китанов – 

специалист по електротехника ВТЕА, „инж. Делчо 

Наплатанов”, гр. София, следвал 1971г. – 1976г., 

Диплома И № 036947, квалификация среден 

електротехник, професионален опит като 

електротехник 3 год.  

 

11. ВиК: инж. Огнян Михайлов Цочев – специалист 

по ВиК – строителен инженер по ВиК – мрежи и 

съоръжения, магистър, Диплома рег. № 005085 от 

08.1989г., ВИАС гр. София, професионален опит като 

специалист ВиК – 14 год. 

 

12. ОВК: инж. Бойко Иванов Комитски – специалист 
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по ОВ, магистър, ТУ София, 1990 – 1998г. 

професионална квалификация – машинен инженер, 

специалност енергийна техника и технология, 

специализация топлинна и хладилна техника, Диплома 

серия А – ТУ- СФ-98 № 001579, с професионален опит 

като специалист ОВК – 10 г.; 

 

13. Контрол по качеството: Боряна Димитрова 

Ангелова – Николова – строителен инженер 

магистър, специалност транспортно строителство, 

Диплома № 35236/2006г. УАСГ София, удостоверение 

№ 45 от 26.02.2016г. за професионално обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и съответствие на материалите от ЦПО, 

към ВСУ „Л. Каравелов”, опит в упражняване на 

професионалната си квалификация, като експерт по 

контрол на качеството – 8 год.; 

 

14. ЗБУТ: Иван Денев Денев – магистър, машинин 

инженер, 03.1981г., серия МА № 010292 от ВМЕИ 

„Ленин” – професионална квалификация специалност 

„координатор по безопаснот и здраве в 

строителството”, съгл. Наредба № 2 от 2004 год., 

проведено обучение от ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов”, 

Удостоверение рег. № 55/29.03.2016г., Удостоверение 

№ А0371/2016г. от 08.04.2016г. за завършено спец. 

обучение по ЗБУТ, съгл. Наредба РД07-02 от 

16.12.2009г. и Наредба № 3 за функциите и задачите на 

длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата от 

професионалните рискове и превенция на тези рискове, 

опит като експерт здраве и безопасност 6 год.  

Посочени 2 изпълнени обекта; 

1.Строителство на „Офис сграда, подземни гаражи и 

бистро г/м +2+подз. Гаражи, находящ се в гр. София, 

СО Р-н „Триадица”, жилищна сграда – южен парк” – 

2010г. 

2.Проект за разширение на метрото в София, Втори 

етап Първи диаметър, Участък: бел. „Цариградско 

шосе”, /МС19/ ж.к.  „Дружба” – Летище София /МС23/, 

Обособена позиция № Участък от км.3+184.90 /края на 

МС20/ до ул. „Подполковник Неделчо Бончев” км 5 

+010.00 – от 01.2013г. до 03.2015г. /Акт 15 от 

30.03.2015г./ и др. 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Внедрена система за управление на околната среда ISO 

14001:2004  

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 
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броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларирал: 

Фасадно скеле - 2000 кв.м. - собствено; 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката:  

„Ар Джи Би” ЕООД – 4.20 % - изготвяне на работни 

проекти и осъществяване на авторски надзор 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001:2008, №  QMS/15558/ BG, изд. от 

„СИ ЕС БИ” ЕООД, валиден до 21.06.2018г. 

 

 

 

 Сертификат за внедрена система за социална 

онговорност SA 8000:2008 - №  455, изд. от „СИ ЕС 

БИ” ЕООД, валиден до 21.06.2018г. 
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са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Сертификат за внедрена система за управление на 

околната среда ISO 14001:2004, №  QMS/15559/ BG, 

изд. от „СИ ЕС БИ” ЕООД 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата информация –  

 

12. Документи  

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите дружество 

„Ар Джи Би” ЕООД с дата 22.11.2016г. - 

подизпълнител 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Неприложимо 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – (член на КАБ) 

www.cab.bg 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

с рег. № 02717 от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

с рег. № 02717 от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“)  

http://www.cab.bg/
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годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

50 000 лв. застраховка  

ЗК „Армеец” АД, застрахователна полица № 

15902131700000479175 със срок от 01.09.2015г. до 

31.08.2016г.  

 

 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Рехабилитация и 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

жилищна сграда в 

гр. Плевен, бл. 

105, и бл. 4 РЗП 

5650 кв.м. в 

проектното 

решение са 

предвидени мерки 

за хидро и топло 

32 000 лв.  10.09.2015г. 

до 

05.10.2015г. 

Референция 

издадена от 

ЕТ „Спас 

Вучков” 



 

340 

 

или частни субекти  изолиране на 

сградата и 

поставяне на 

дограма 
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

 Проектантски екип: 

1. Ръководител на екипа – водещ проектант – арх. 

Елена Иванова Христова - Пактиавал; 

2. Проектант по част конструктивна – инж. Димитър 

Николаев Попов; 

3. Проектант част електрическа – инж. Валентина 

Димитрова Александрова; 

4. Проектант по част ВиК – инж. Русалина Велинова 

Котова; 

5. Проектант по част ОВИ – инж. Атанас Евтимов 

Станков; 

6. Проектант по част енергийна ефективност – инж. 

Атанас Евтимов Станков; 

7. Проектант по части: ПБЗ – инж. Димитър Николаев 

Попов; 

8. Проектант по част пожарна безопасност – инж. 

Васил Станков Стоянов; 

9. Технически контрол по част конструкции – инж. 

Анастас Енчев Колев 

10. Проектант по част ПУСО – инж. Димитър Николаев 

Попов; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

1. Ръководител на екипа – водещ проектант – арх. 

Елена Иванова Христова – Пактиавал, Диплома № 

001157/1998г. ВИАС, магистър, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 02717 за 
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а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

2016г., професионален опит 18г.; 

 

2. Проектант по част конструктивна, по част ПБЗ, 

по част ПУСО – инж. Димитър Николаев Попов, 

инженер – магистър, ССС, 2008, Диплома № 071871 

ВСУ „Любен Каравелов” гр. София, специалност 

строителство на сгради и съоръжения, специалност 

строителен инженер – конструктор, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност № 41395 за 

2016г. по части конструктивна и организация и 

изпълнение на строителството; Сертификат № 

1688/23.09.2015г. на тема „Нормативен контекст 

основни положения и практически указания по 

приложението на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали”, професионален опит 6 г.; 

 

3. Проектант част електрическа – инж. Валентина 

Димитрова Александрова, електроинженер – 

магистър, специалност ЕСОПП, 1985г. – 1991г. 

Диплома № 100174, ТУ София, Удостоверение от 

КИИП за пълва проектантска правоспособност, рег. № 

00491 за 2016г. професионален опит 23 год. 

 

4. Проектант по част ВиК – инж. Русалина 

Велинова Котова, инжинер – магистър ВиК, 1992г., 

Диплома № 019481, ВИАС, специалност ВиК, ВК 

мрежи и съоръжения, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 06467 за 2016г. 

професионален опит 24 год. 

 

5. Проектант по част ОВК, и част енергийна 

ефективност – инж. Атанас Евтимов Станков – 

машинен инженер, магистър – промишлена 

топлотехника, 1956г. - 1963г., Диплома № 001570, 

ВМЕИ гр. София, удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС377/28.07.2006г. „Обследване на 

енегрийна ефективност и сертифициране на сгради”, 

удостоверение за пълна проектантска правоспособност 

№ 09563 за 2016г., професионален опит 53 год. 

 

6. Проектант по част пожарна безопасност – инж. 

Васил Станков Стоянов, инженер по противопожарна 

техника и безопасност – магистър, Диплома за висше 

образование /дубликат/ серия ВИ 2002 № 6472, 

удостоверение № 1747/12.06.2002г. за магистър, Висш 

институт за подготовка на офицери и научно-

изследователска дейност – МВР, факултет пожарна и 

аварийна безопасност 01.09.1971г. – 30.07.1975г. 

Диплома за висше военно академично образование 

серия Н № 000181, специалност Командно - щабна- 

опретавно – тактическа - общовойскова, Военна 

академия „Г.С. Раковски” 09.1979г. – 30.07.1981г. Член 

на КИИП, ППП – рег. № 41669 за 2016г., 
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професионален опит 35год. 

 

7. Технически контрол по част конструктивна инж. 

Анастас Енчев Колев, магистър – инженер, 

специалност, ПГС, конструкции 1995г., Диплома № 

001188, ВИАС, гр. София; проектант – конструктор, 

специалист по технически контрол, по част 

конструктивна, удостоверение от КИИП за ППП, рег. 

№ 06363 за 2016г., удостоверение от КИИП за 

упражняване на технически контрол по част 

конструктивна – конструкции на сгради и съоръжения, 

рег. № 01324, срок на валидност до 30.07.2020г. 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще  



 

343 

 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата информация 

 

14. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от Бойко Иванов Комитски с дата 

14.11.2016г. – трето лице 

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  



 

344 

 

икономическия оператор”  

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

 Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 
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документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 

33
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

   

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

 

 



 

346 

 

формат, моля, посочете: 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години (3 години) 

 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

инж. Бойко Иванов Комитски 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за 

контрол на качеството? 

  

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

инж. Бойко Иванов Комитски – специалист по ОВ, 

магистър, ТУ София, 1990г. – 1998г. професионална 
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квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

квалификация – машинен инженер, специалност 

енергийна техника и технология, специализация 

топлинна и хладилна техника, Диплома серия А – ТУ- 

СФ-98 № 001579, с професионален опит като 

специалист ОВК – 10 г.;   

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 
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доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата информация 

 

15. Документи Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 10-11-

12376/23.10.2015г. изд. от Община Стара Загора, 

зеверен препис – 2 стр.; 

Референция с изх. № 168-3556-1/31.03.2015г. изд. от 

Община Казанлък, заверен препис – 2 стр.; 

Декларация за ангажираност на експерт от 14.11.2016г. 

– 1 стр. в оригинал; 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

от Елена Христова-Пактиавал, като управител на „Ар 

Джи Би” ЕООд,  от 22.11.2016г. – 1 стр. в оригинал; 

Референция за изпълнение на проектни работи от ЕТ 

„Спас Вучков” от 28.10.2015г. заверено копие – 1 стр. 

Удостоверение за добро изпълнение изх. № 10 – 11-

12376/23.10.2015г. изд. от Община Стара Загора – 2 

стр. заверено копие; 

Референция с изх. № 168-3556-1/31.03.2015г. изд. от 

Община Казанлък – 2 стр. заверено копие; 

Финансов отчет за годината към 31.12.2013г. с 

независим одиторски доклад – 8 стр. заверено копие; 
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Финансов отчет за годината към 31.12.2014г. – 10 стр. 

заверено копие; 

 Финансов отчет за годината към 31.12.2015г. – с 

независим одиторски доклад 11 стр. заверено копие; 

 

 

 

III.27.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 1. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „Ар Джи Би” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП. 

2.Участникът не е попълнил в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация обект за 

ръководителя на екипа – инж. Атанас Иванов Караиванов по изпълнение на 

строителството, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

3. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от  Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

 

III.27.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия  

 

1. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „Ар Джи Би” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП. 

2. Участникът да декларира в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за професионален 

опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация обект за 

ръководителя на екипа – инж. Атанас Иванов Караиванов по изпълнение на 

строителството, съгласно точка 10.5.2, първа подточка от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

3.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 
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лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

представят ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

 

III. 28. Оферта № 28 от „Ивелинстрой” ЕООД за участие по обособена позиция № 6  

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, 

във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 

ч. в заседателната зала на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 28 - РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. 

– „Ивелинстрой” ЕООД, ЕИК 200388512  

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

22.11.2016г. - в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 22.11.2016г.  - 82 стр. 

в оригинал; -  ведно с приложение към него: 

2. Линеен график за изпълнение на СМР 1 стр. – 

в оригинал; 

3. Сертификати за съответствие на влаганите 

материали – 58 стр. – заверени копия. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” ЕООД,  

в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” ЕООД,  

в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” ЕООД,    

в оригинал; 
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Образец № 4; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” ЕООД,  

в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” ЕООД,    

в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

17.11.2016г. от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като 

подизпълнител,  в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 22.11.2016г. от участника „Ивелинстрой” 

ЕООД,  в оригинал – 2 стр.; 

  

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружество „Ивелинстрой” ЕООД, с дата 

22.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация –  

 

Удостоверение № I – 014838 ЦПРС, 

Удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват 

първа група, трета категория  

С посочване на уеб – адрес  на органа издаващ 

документа:  

http://register.ksb.bg  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

2013 год. – оборот  - 4 218 хил. лв. 

2014 год. – оборот  - 3 248 хил. лв. 

2015 год. – оборот  - 6 051 хил. лв. 
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са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 
Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот  - 4 214  хил. лв. 

2014 год. – оборот  - 3 045  хил. лв. 

2015 год. – оборот  - 5 849 хил лв. 

 

  

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: 

 

Участникът е попълнил надлежно информация за 

4 обекта за последните пет години: 

1.  Повишаване на нивото на енергийна 

ефективност на ОУ „Димитър Благоев” – с. Гара 

Орешец, изпълнен в периода 06.02.2013г. – 

30.04.2013г., стойност 437 526 лв. без ДДС, 

възложител Община Димово; 

2. Изпълнение на СМР по проект „Съвременни 

образователни институции – гарант за устойчиво 

местно развитие в община Дългопол – ЦДГ 

„Детелина” и НУ „Иван Вазов””, изпълнен в 

периода 21.06.2013г. – 10.07.2013г., стойност 715 

726 лв. без ДДС, възложител Община Дългопол; 

 3. Извършване на СМР в Дом за медико – 

социални грижи за деца в гр. Пловдив, изпълнен 

в периода 25.03.2013г. – 23.10.2014г., стойност 1 

192 934 лв. без ДДС, възложител Министерство 

на здравеопазването; 

4. Ремонт и преустройство на НЧ „Развитие” в гр. 

Белаградчик, изпълнен в периода 07.07.2015г. – 
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10.10.2015г., стойност 1 591 640 лв. без ДДС, 

възложител Община Белоградчик; 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти 40 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

„Изпълнение на 

инженеринг – 

проектиране и 

изпълнение на 

СМР във връзка 

с реализацията 

на НПЕЕМЖС 

на територията 

на община 

Благоевград – 

Втори етап за 

обособени 

позиции: 

обособена 

позиция № 14 

„Многофамилна 

жилищна сграда 

– блок № 10, № 

11, вх. А и вх. Б, 

№ 12, вх. А и вх. 

Б, с 

административен 

адрес: ж.к. 

„Струмско - 

център” 

72 000 

лв. 

13.06.2016г. 

28.06.2016г. 

Община 

Благоевград 

„Инженеринг, 

проектиране, 

авторски надзор 

и изграждане на 

нова 

четириетажна 

жилищна сграда 

със социални 

жилища за 

настаняване на 

уязвими групи 

не територията 

на р-н 

„Връбница” 

18 500 

лв 

03.08.2015г. 

– 

28.08.2015г. 

Столична 

община 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Проектантски екип: 

Ръководител на екипа и контрол по 

качеството инж. Кольо Иванов Николов; 

 

Технически ръководител – Альоша Атанасов 

Атанасов; 

Специалист по електротехника - Антон Гелев 

Петров; 

Специалист ВиК – инж. Елена Лазарова 

Чамбова; 

Специалист ОВК – инж. Иван Иванов Шишков; 

Специалист ЗБУТ – инж. Онник Каприел 

Мардиросян 

Ръководител екип проектанти - арх. Анита 

Теодосиева Цветанова – Обретенова; 

Конструктор и проектант част ПБЗ  - инж. 

Андрей Пламенов Обретенов; 

Проектант част ВиК, ПБО и управление на 
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отпадъците – инж. Пламен Тодоров Обретенов; 

Проектант по част енергийна ефективност – 

инж. Искрен Младенов Йотов; 

Проектант по част ОВК – инж. Славчо 

Атанасов Славилов; 

 Проектант по част електрическа – инж. Спас 

Делчев Загарьов; 

Технически контрол – инж. Аврам Цветанов 

Аврамов; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Участникът е попълнил исканата информация – в 

т. 9) от раздел В „Технически и професионални 

способности” от Част ІV „Критерии за подбор”  

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки
 

на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Строителство 

1. Ръководител на екипа – и контрол по 

качеството – инж. Кольо Иванов Николов  

Висще образование, магистър строителен 

инженер, промишлено и гражданско 

строителство, Диплома рег. № 23971, от 

24.07.1987г. ВИАС,  

Удостоверение № 7-855 от 12.02.2016г. за 

преминато обучение за осъществяване контрол 

върху качеството на изпълнение на 

строителството и за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти, със 

съществените изисквания за безопасност от ЦПО 

към ЕЛКБ ЕООД; 

21 год. професионален опит; 

4 години контрол по качеството; 

Ръководство на строителството и качеството 

наобекти:  

-Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил 
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Левски” гр. Елин Пелин,  

-Въвеждане на мерко по енергийна ефективност 

на ОУ „Никола Вапцаров” и гимназия „П. 

Стайнов” гр. Казанлък; 

-Ремонт на помещения на втория етаж в 

помещения в отделение „Стерилизация” на 

МБАЛ „Проф. Киркович” гр. Стара Загора; и др. 

 

2. Технически ръководител Альоша Атанасов 

Атанасов 

Средно – специално образование- техник по 

строителство и архитектура, Диплома № 2517 от 

02.07.1976г. Техникум по строителство гр. 

Плевен; 

13 год. опит като технически ръководител; 

- Ремонт на бюра по труда в район Пловдив; 

- Ремонт на Читалище „Пробуда” с. Добревци; 

- Реконструкция, обновяване и саниране на СОУ 

„Иван Вазов” гр. Плевен; 

- Строителство на жилищна кооперация 

„Каварна” в гр. Плевен; 

И др. Обекти; 

 

3. Специалист по електротехника – Антон 

Гелев Петров 

 Средно – специално – електромонтьор, диплома 

№ 3650-183/30.09.1984г. Техникум по механо-

електротехника „Христо Ботев” гр. Ботевград; 

29 год. професионален опит; 

Ел. Техник на обекти: 

-Нова четириетажна жилищна сграда със 

социални жилища за настаняване на уязвими 

групи на територията на район „Връбница”; 

-Изграждане и оборудване на двутажна сграда за 

ОДЗ за шест групи деца, две яслени и четири 

градински в УПИ І, кв. 11, местност бул. 

„Сливница”, район „Връбница”; 

 

4. Специалист по ВиК инж. Елена Лазарова 

Чамбова 

Висше образование, магистър, строителен 

инженер, ВиК, Диплома № 21534, изд. на 

29.05.1984г., ВИАС; 

31 год. професионален опит; 

- повишаване нивото на енергийна ефективност в 

ОУ „Димитър Благоев” – с. Гара Орешец; 

- Основен ремонт на ДМСГД гр. Пловдив; 

- Изграждане на посетителски и информационен 

център към комплекс „Белоградчишка крепост”, 

гр. Белоградчик; 

 

5. Специалист ОВК – инж. Иван Иванов 

Шишков 

Висше образование, магистър, инженер 
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топлотехника, Диплома рег. № 92329 изд. на 

02.08.2006г. ТУ гр. София; 

10 години професионален опит: 

- Изграждане на отоплителна инсталация на 

трикотажна фабрика DIKA Style, гр. София; 

 - Изграждане на отоплителна система на 

хотелски комплекс „Толерантност” кв. Бояна, гр. 

София; 

- Изграждане на отоплителни и водопроводни 

системи на редица еднофамилни къщи и 

апартаменти в района на гр. София и региона; 

 

6. Специалист ЗБУТ – инж. Онник Каприел 

Мардиросян 

Висше образование, магистър, строителен 

инженер, строителство на сгради и съоръжения,  

Диплома № 40732/2012, УАСГ София; 

Удостоверение № 700013/17.05.2016г. за 

координатор за здравословна и безопасна работа 

в строителството от „Перфект консулт център” 

ЕООД, гр. София; 

4 год. професионелен  

1 г. 9 м. координатор ЗБУТ на обекти: 

- Ремонт и преустройство на НЧ „Развитие” гр. 

Белоградчик; 

- Реконструкция на масивна сграда в с. Дъбравка, 

за обособяване на ЦНСТ за възрастни хора с 

деменция; 

 

Проектиране 

7. Ръководител екип проектанти – арх. 

Арх. Анита Теодосиева Цветанова - 

Обретенова 

Висше образование – архитект, архитектура, 

диплома № 25836 изд. на 23.05.1990г. дублика, 

ВИАС 

Удостоверение за пълна проктантска 

правоспособност № 01138, КАБ 

32 год. професионален опит; 

Проектиране в областта на градоустройството, 

обекти за жилищни, общественообслужващи и 

производствени дейности; 

 

8. Конструктор и проктент част ПБЗ – инж. 

Андрей Пламенов Обретенов 

Висше образование, магистър строителен 

инженер, ССС, Диплома рег. № 42133 от 2013г. 

УАСГ 

Удостоверение за ППП № 35091 по част 

конструктивна – организация и изпълнение на 

строителството, КИИП 

3 год. професионален опит; 

- Проектиране на дървени, метални и 

стоманобетонни носещи сконструкции на нови 
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сгради, обследване на конструкциите на 

съществуващи сгради, изготвяне на технически 

паспорти на строежите, изготвяне на проекти за 

усилване и ремонт на съществуващи сгради, 

включително усилване с въглеродни нишки по 

система на Sika  и Mapei на греди, изготвяне на 

проекти по част ПБ и ПБЗ 

 

9. Проектант по част ВиК, ПБ и управление на 

отпадъците - инж. Пламен Тодоров Обретенов 

Висше образовение, магистър строителен 

инженер ВиК, диплома № 006785 изд. на 

05.1982г. ВИАС, София 

Удостоверение за ППП № 08244, по част ВиК, 

КИИП; 

Удостоверение курс LXT-10-001219/27.08.2010г., 

приложение на наредба І3 – 1971/29.10.2009г. за 

осигуряване на безопасност при пожар; TBS 

Consulting 

Сертификат № ПБ – 0034/16.06.2016г. за 

отговорник пожарна безопасност, школа за 

квалификация на кадрите към АПИ 

Сертификат № 00118/19.11.2013г. приложение на 

Наредба за строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали, КИИП; 

28 год. професионален опит; 

- Изготвяне на проекти по части ВиК, ПБЗ, ПБ и 

ПУСО за проектираните обекти за жилищни, 

обществено-обслужващи  и производствени 

сгради; 

 

10. Проектант по част енергийна ефективност 

инж. Искрен Младенов Йотов 

Висше образование, машинен инженер, топлинна 

и масообменна техника, Диплома № 50526 изд. 

на 28.11.1989г. ВМЕИ София; 

 

Удостоверение за ППП № 03151, по части ОВК, 

Хладилна техника, топло и газоснабдяване, 

КИИП; 

 

Удостоверение № 005 от 24.10.2009г. за 

обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, ТУ Габрово; 

Удостоверение № 00312 от 20.10.2011г. за 

вписване в публичния регистър на лицата, 

извършващи обследване за енегрийна 

ефективност и сертифициране на сгради; 

 

7 год. професионален опит ЕЕ,  

26 год. професионален опит ОВК; 

Проекти по част ОВК и ЕЕ на жилищни, 

общиствени и промишлени обекти, оценки на 

проекти по част ЕЕ, обследвания за ЕЕ на сгради; 
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11. Проектант по част ОВК – инж. Славчо 

Атанасов Славилов 

Висше образование, магистър машинен енженер, 

потлотехника, Диплома № 27108 изд. 

09.03.1977г. ВМЕИ София; 

Удостоверение за ППП № 08232 по части ОВК, 

хладилна техника, топло и газоснабдяване, 

КИИП 

 38 год. професионален опит; 

Проектиране по част ОВК, на жилищни и 

обществени сгради, банкови офиси, промишлени 

предприятия, магазини, ресторанти, хотилски 

комплекси,  

 

 12. Проектант по част електрическа – инж. 

Спас Делчев Загарьов,  

Висше образование, магистър електроинженер, 

електроенегретика и електрообзавеждане, 

Диплома № 69801 от 30.03.1997г., ТУ София 

 

Удостоверение за ППП № 00996 по част 

електрическа, КИИП,  

 

42 год. професионален опит; 

Проектиране по част електро и авторски надзор 

на жилищни и обществени сгради, инвеститорски 

контрол, узаконяване на обекти и въвеждане в 

експлоатация; 

 

13. Технически контрол – инж. Аврам 

Цветанов Аврамов 

Висше образование, магистър, строителен 

инженер, промишлено и гражданско 

строителство, Диплома № 16512 изд. на 

04.05.1979г.  ВИАС; 

 

Удостоверение за ППП № 00345 по част 

конструктивна – организация и изпълнение на 

строителството – КИИП; 

Удостоверение за технически контрол № 00217, 

КИИП; 

35 год. професионален опит; 

Комплексно проектиране. Технически контрол и 

строителен надзор на инвестиционни проекти по 

част конструктивна; 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 
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икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Участникът е декларирал: 

1. Скеле 1260 кв.м. – собствено; 

2. Скеле 1000 кв.м. – наето от „Стройкомерс 

-ТТ” ЕООД 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката:  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

http: //verificationbg.com 

 

Верификация ЕООД 

Сертификат за СУК БДС EN ISO 9001:2008 

Рег. № BAS QMS V 689-1, валиден да 

27.04.2017г. 
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Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

http: //verificationbg.com 

 

Верификация ЕООД 

Сертификат за СУОС БДС EN ISO 14001:2005 

Рег. № BAS ЕMS V 690-1, валиден да 

27.04.2017г. 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил исканата информация 

 

12. Документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2013г. – 5 

стр. заверено копие; 

2. Отчет за приходите и разходите за 2014г. – 5 

стр. заверено копие; 

3. Отчет за приходите и разходите за 2015г. – 6 

стр. заверено копие; 

4. Референция изх. № УТ – 7000 – 47 от 

07.05.2013г. изд. от Община Димово – заверено 

копие – 1 стр.; 

5. Референция изх. № 2600-381 от 25.07.2013г. 

изд. от Община Дългопол – заверено копие – 2 

стр.; 

6. Референция рег. № РФ – 9/26.01.2015г. изд. от 

Министерство на здравеопазването – заверено 

копие – 2 стр.; 

7. Референция изх. № 1992 от 25.03.2016г. изд. от 

Община Белоградчик – заверено копие – 2 стр.; 

8. Разрешение за строеж № 173/14.07.2016г. изд. 

от гл. архитект на Община Благоевград; 

9. Договор за инженеринг № 9800-181/ от 

13.06.2016г. с Община Благоевград – 2 стр. 

заверено копие; 

10. Разрешение за строеж № 72 от 04.09.2015г. 

изд. от гл. архитект на СО р-н Връбница; 

11. Договор № СО15-РД-55-461 от 03.08.2015г. 

със СО – извлечение – 2 стр. заверено копие; 

12. Справка за актуално състояние на 

действащите трудови договори към дата 

22.11.2016г. от НАП – 3 стр. заверено копие; 

13. Граждански договор 01.11.2016г. с арх. Анита 
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Теодосиева Цветанова – Обретенова – 2 стр., 

заверено копие; 

14. Граждански договор 01.11.2016г. с инж. 

Андрей Пламенов Обретенов – 2 стр., заверено 

копие; 

15. Граждански договор 01.11.2016г. с инж. 

Пламен Тодоров Обретенов – 2 стр., заверено 

копие; 

16. Граждански договор 01.11.2016г. с инж. 

Искрен Младенов Йотов – 2 стр., заверено копие; 

17. Граждански договор 04.11.2016г. с инж. 

Славчо Атанасов Славилов – 2 стр., заверено 

копие; 

18. Граждански договор 04.11.2016г. с инж. Спас 

Делчев Загарьов – 2 стр., заверено копие; 

19. Договор за услуга 08.11.2016г. с Антон Гелев 

Петров – 1 стр., заверено копие; 

20. Договор за услуга 17.11.2016г. с Иван Иванов 

Шишков – 1 стр., заверено копие; 

 

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружество „Стройкомерс - ТТ” ЕООД с дата 

17.11.2016г. субект, чийто капацитет се използва 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

 Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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данъци или 

социалноосигурителни вноски 
 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

Неприложимо  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Неприложимо  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо  

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Неприложимо  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

Неприложимо  
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обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва : 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:  
През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години (...............) 

 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 
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или органи , особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор ще 

може да използва технически 

лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 
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броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 1. Скеле  - 1000 м2 собствено 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 
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независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил коректно исканата 

информация, като е декларирал съгласие друг 

район да получи достъп до документите – Район 

Младост и за целите на процедура в която 

възложител е район Кмета на Район Младост 

16. Документи 1. Договор за наем на строително скеле от 

17.11.2016г. с „Ивелинстрой” ЕООД – 3 стр. – 

заверено копие; 

 

 

            III.28.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът „Ивелинстрой” ЕООД, не е представил в офертата си Декларация образец 

7А от документацията на Възложителя от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като субект – 

трето лице, чиито капацитет се използва, по чл. 3, точка 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП, и във връзка с точка 11.4, 

Раздел 11. „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за 

подбор”. 

2. „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като субект, чиито капацитет се използва е представил 

ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от ЕЕДОП е декларирал 

съгласие друг район да получи достъп до документите – Район Младост и за целите на 

процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

3. Участникът „Ивелинстрой” ЕООД не е попълнил коректно част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка само за части II, точка A, III, точка Б и точка В и IV, точка А, 

без да посочи части ІІ, точка Б, точка В и точка Г, Част ІІІ, точка А и точка Г и IV, 

точка Б, точка В и точка Г. 

 

 

III.28.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 
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1.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД, да представи Декларация образец 7А от 

документацията на възложителя от трето лице, чиито капацитет се използва - 

„Стройкомерс - ТТ” ЕООД, съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП, и във връзка с точка 11.4, 

Раздел 11. „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за 

подбор”. 

2. Попълнен ЕЕДОП от „Стройкомерс - ТТ” ЕООД, като трето лице, чиито капацитет 

се използва, с коригирана информация, посочена в  III.28.1.2 от настоящия протокол. 

3.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД да представи ЕЕДОП, с коригирана информация, 

посочена в точка III.28.1.3. от настоящия протокол. 

 

III.29. Оферта № 29 от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, за участие по обособена позиция № 6 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 29 - РСЛ16-ТД26-1986/23.11.2016г. 

– „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 131264522  

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи 

от 23.11.2016г. - в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Пълномощно от управителя на „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД за Теодора Димитрова Киризиева, 

заверено с рег. № 36160 от 10.11.2016г. на 

Нотариус Румен Димитров 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 23.11.2016г. 72 стр. в 

оригинал; -  ведно с приложения към нея: 

2. Линеен график за изпълнение на СМР – 1 стр. 

в оригинал; 

3. Сертификати /Декларации на предвижданите 

за влагане основни материали - 168 стр. – 

заверени копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец № 2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от управителя на участника 

„ПЛАНЕКС БИЛД” ООД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД - 1 стр.   в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД – 1 стр., в оригинал; 

2. Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 



 

369 

 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД – 1 стр., в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД – 2 стр., в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД – 2 стр., в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД, в оригинал; 

 2.  Декларация по Образец № 7 на Възложителя 

от 23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД, в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 23.11.2016г. от участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД – 3 стр.  в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А  на 

Възложителя от 23.11.2016г. от управителя на 

подизпълнителя „ПЛАНИНГ” ЕООД  - 3 стр. в 

оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД с дата 

23.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация –  

 

Да – Централен регистър на строителя за 

строежи от първа група, от първа до пета 

категория 

Камара на строителите в България; 

Централен професионален регистър на 

строителя; 

Талон с № I – TV 011456, валиден до 

30.09.2017г.  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

2013 год. – оборот  - 7 904 хил.  лв. 

2014 год. – оборот  - 5 687  хил. лв. 

2015 год. – оборот  - 12 723 хил лв. 
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съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 Брой години, среден оборот:  

[3], 8 771 хил. лв. 

 

Специализирано одиторско предприятие 

„Свраков и Милев” ООД, рег. № 087 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот  - 7 820 хил. лв. 

2014 год. – оборот  - 5 529 хил. лв. 

2015 год. – оборот  - 12 338 хил. лв. 

 

Брой години, среден оборот:  

[3], 8 562 хил. лв. 

 

Специализирано одиторско предприятие 

„Свраков и Милев” ООД, рег. № 087 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

300 000 лв. – 1 събитие и 600 000 лв. в агрегат 

ЗАД „Булстрад Виена Иншурйнс груп”,  

Застрахователна полица № 3407160300R00593, 

валидност до 04.09.2017г. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

За изпълнение на строителството: 

 

Участникът е попълнил надлежно информация 

за 3 договора за последните пет години  

 

1. „София УАН – фаза 1 – „Бизнес парк 

комплекс – Сгради 4 и 5 – фаза 1, УПИ ХI, кв. 

95в, местност „Христо Смирненски - 

Слатина” СО р-н „Слатина”, гр. София” 

РЗП 13 000 кв.м.  

Стойност в лева: 35 185 381.70 лв. без ДДС. 

Дял на участника в проценти: 100% 
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формат, моля, посочете: Период/Срок на изпълнение: 30.07.2009г. – 

12.01.2012г. 

 Възложител „БСР София” АД 

Описание: (вид на изпълненото строителство) 

Бизнес – сграда клас „А”, състояща се от 10 

надземни и 2 подземни нива. Груб строеж, 

включително армирани, бетонови колони, 

плочи, шайби, стълбищни клетки и зидарии. 

Система за сградна автоматизация (БМС), 

системи за климатизация, вентилация и 

отопление, централна отоплителна система, 

както и висококачествени довършителни работи, 

(в т.ч. изпълнение на сухо строителство, 

изпълнение на замаски, мазилки, настилки и 

облицовки, поставяне на топлоизолационни 

пакети по стени и покрив, хидро-изолационни 

системи и бояджийски работи, алуминиеви и 

ПВЦ  дограми и витрини, метални и MDF врати) 

 

2. „Жилищна сграда с магазини и подземен 

паркинг – блок В, УПИ І – 1503, кв. 7, 

”Манастирски ливади - Запад”, район 

Витоша, София, България  

 

РЗП 12 919 кв.м.  

Стойност в лева: 3 716 077.00 лв. без ДДС. 

Дял на участника в проценти: 100% 

Период/Срок на изпълнение: 05.07.2011г. – 

13.03.2012г. 

Възложител „Арко инвест” ЕООД 

 

Описание (вид) на изпълненото строителство:  

Проектът включва стоманобетонна конструкция 

(без изкопни работи и обратен насип, 

фундаменти, стоманобетонни стени и колони до 

кота 0.00 и плоча на кота 0.00, хидроизолация по 

фундаментите и стените в сутерена); зидарски 

работи – 25 см., 12 см., тухлени зидове и 25 см. 

временни ИТОНГ стени в подземния паркинг, 

довършителни работи, включително: фасада, 

довършителни работи по покрив, прозорци, 

витрини и врати (вътрешни и външни), напълно 

завършени общи части и подземен паркинг, 

довършителни работи в апартаменти и магазини, 

гръмотевична и заземителна инсталация, 

електро, ОВК и ВиК инсталации. 

 

3. „Обновяване за енергийна ефективност на 

бл. 30 в ж.к. Бели брези, гр. София по проект 

„Енергийно обновяване на българските 

домове” по ОП регионално развитие 2007 - 

2013” 

 

 РЗП 4 162.41 кв.м.  



 

373 

 

Стойност в лева: 304 515.46 лв. без ДДС. 

Дял на участника в проценти: 100% 

Период/Срок на изпълнение: 11.2015г. – 

05.2016г. 

Възложител МРРБ, Дирекция жилищна 

политика 

 

Описание (вид) на изпъленото строителво:  

Подмяна на дограма по апартаменти-демонтаж 

на съществуваща дървена дограма, доставка и 

монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с 

едно ниско емисионно външно стъкло, с 

коефициент на преминаване ≤ 1.70 W/m2K, пет 

камерна, включително вътрешно обръщане на 

дограма и доставка и монтаж на външни 

алуминиеви и вътрешни PVC подпрозоречни 

дъски.  

 

Подмяна на дограма в общите части на сградата 

- демонтаж на съществуваща дървена дограма, 

доставка и монтаж на PVC дограма с двоен 

стъклопакет, с едно ниско емисионно външно 

стъкло, с коефициент на преминаване ≤ 1.70 

W/m2K, пет камерна, включително вътрешно 

обръщане на дограма и доставка и монтаж на 

външни алуминиеви и вътрешни PVC 

подпрозоречни дъски. Доставка и монтаж на 

алуминиева дограма с коефициент на 

топлопреминаване  

≤ 2.00 W/m2К – входни врати. 

 

Топлинно изолиране на външни стени – 

полагане на дълбокопроникващ грунд преди 

монтажа на топлоизолационна система по 

фасади, доставка и монтаж на ТИС тип EPS, δ = 

5 см. и с коефициент на топлопроводност λ ≤ 

0.035 W/mК и XPS, δ = 2 см., с коефициент на 

топлопроводност λ ≤ 0.03 W/mК, направа на 

шпакловка и полагане на мозаечна минерална 

мазилка. Съпътстващи мероприятия – направа 

на предстенна тухлена зидария от гаобетонни 

блокчета с размери 600х250х100 mm по плътна 

част на парапети на балкони със h=0.80 m  и 

полагане на бетон с армировка и анкериране към 

фасадни стени за направа на пояс върху плътни 

парапети по балкони. Направа на циментова 

замаска, хидроизолационна „вана” и монтаж на 

гранитогрес по подове на открити балкони. 

Топлинно изолиране на покрив – доставка и 

полагане на топлинна изолация от каменна вата 

на рула, със плътност 150 kg/m3
, δ = 10 cm и 

коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.04 W/mК 

по покривка плоча. Доставка и монтаж на 

геотекстил по бордове. Доставка и монтаж на 
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мембранна хидроизолация с δ = 1.5 mm, върху 

каменна вата и бордове. Монтаж на 

противоветров профил и завършващи ивици по 

периферия. Демонтаж на стара, заготовка и 

монтаж на нова обшивка от ламарина по 

покриви. Възстановяване на бетонови шапки и 

мазилка по комини. Ремонт на мълниезащитна 

инсталация.  

Други – изграждане на алуминиеви парапети до 

нормативна височина.  

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти 40 

 

 

 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проект: 

жилищен 

комплекс с 

еднофамилни 

сгради и 

сграда за 

охрана в УПИ 

Х-790, 2730 от 

кв. 7, 

„Малинова 

долина – 

обслужващи 

обекти на 

околовръстен 

път” район 

„Витоша” – 

СО, по плана 

на гр. София 

РЗП: 12 100 

кв.м. Работите 

включват:  

Предпроекти 

проучвания, 

изготвяне и 

координиране 

на комплексни 

инвестиционни 

проекти по 

архитектура и 

всички части 

във фази 

идеен, 

технически, и 

работен 

проект; 

изготвяне на 

количествени 

сметки и 

тръжна 

документация; 

авторски 

надзор по 

време на 

строителството 

460 000 

лв. без 

ДДС 

25.07.2014г. 

до 

15.10.2016г.  

„Гаритидж 

инвестмънт 

мениджмънт” 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

Строителстсво 

1. Ръководител на екип – Орлин Димитров 

Несторов; магистър – строителен инженер, 

Диплома № 00975/1983г., Университет: ВНВСУ 

„Благой Иванов”; специфичен професионален 

опит като ръководител на екип над 15 г. опит в 
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строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

упражняване на професионалната си 

квалификация: 

а) „Стобел” ООД – от 03.05.2005г. до 

03.01.2010г. 

б) „Планекс билд” ЕООД от 16.02.2010г. до 

момента; 

Обекти въведени в експлоатация: 

- „Жилищна сграда с магазини и подземен 

паркинг – блок В, УПИ І – 1503, кв. 7, 

”Манастирски ливади - Запад”, район Витоша, 

София, България 

 

- „Бизнес парк комплекс – Сгради 4 и 5 – фаза 1, 

УПИ 11, кв. 95в, местност „Христо Смирненски 

- Слатина” СО р-н „Слатина”, гр. София” 

РЗП 13 000 кв.м.  

Стойност в лева: 35 185 381.70 лв. без ДДС. 

Дял на участника в проценти: 100% 

Период/Срок на изпълнение: 30.07.2009г. – 

12.01.2012г. 

 - „Жилищна сграда с гараж, УПИ VІІІ – 008013, 

кв. 34, общ. Божурище, обл. Софийска” 

 

2. Технически ръководител Диан Митков 

Георгиев – бакалавър, строителен инженер, 

ССС, Диплома № 004151/2005г., Университет: 

Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър”; Специфичен професионален опит като 

технически ръководител над 5 години във: 

а) „Планекс билд” ООД – от 19.05.2008г. до 

момента; 

 

3. Специалист по електротехника – Евгения 

Любенова Славейкова – магистър – 

електроинженер, Диплома № 002661/1982г., 

Университет: ВМЕИ Варна; Специфичен 

професионален опит като специалист по 

електротехника, над 5 год. във: 

а) „Планекс Билд” ООД от 01.01.2007г. до 

момента; 

 

4. Специалист по ВиК – Пламен Георгиев 

Статев – магистър – инженер, специалност 

ВиК, Диплома серия Х - 02 № 200064/2002г., 

Университет: УАСГ; Специфичен 

професионален опит като специалист по  ВиК, 

над 10 год. във: 

а) „Планекс Билд” ООД от 01.10.2002г. до 

момента; 

 

5. Специалист по ОВ – Ивайло Цветанов 

Димов, специалност ОВ, магистър – инженер, 

специалност топлотехника, Диплома серия ТУ – 

Сф - 2004 № 002169/2004г., Университет: ТУ 
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София; Специфичен професионален опит като 

специалист по ОВК, над 4 год. във: 

а) „Планекс Билд” ООД от 20.01.2014г. до 

момента; 

б) „И+И 91” ООД – от 04.08.2011г. до 

05.08.2013г. 

 

6. Отговорник за контрола на качеството 

Светлана Стефанова Великова – магистър – 

строителен инженер, 7 години Специфичен 

професионален опит като отговорник за 

контрола на качеството; Удостоверение/ 

сертификати за отговорник за контрол на 

качеството:  

Сертификат № 253/11.02.2008г. от ЦПО към 

„Минерва акса” ООД, Удостоверение за 

професионална обучение № 

4722/104/21.07.2010г. от ЦПО към ЕТ „Виктория 

– Петранка Митрева”; 

 Удостоверение за професионално обучение № 

2/20.01.2014г. от ЦПО към ЕТ „Виктория – 

Петранка Митрева”; 

Удостоверение за професионално обучение № 

2/05.01.2016г. от ЦПО към ЕТ „Виктория – 

Петранка Митрева”; 

 

7. Експерт по безопасност и здраве – Димитър 

Николаев Орешков – висше, бакалавър 

строителен инжжерен, трудово 

правоотношение: 3 години специфичен 

професионален опит като експерт по 

безопасност и здраве. 

 

Удостоверения/ сертификати за длъжностно 

лице по безопасност и здраве: 

Удостоверение за професионално обучение № 

1011 от 19.10.2011г. от ЦПО към „Зорница” 

ЕООД; 

Удостоверение за професионално обучение № 

1363 от 14.10.2013г., от ЦПО към „Зорница” 

ЕООД; 

Удостоверение за професионална обучение № 33 

от 14.05.2015г. от ЦПО към ЕТ „Виктория – 

Петранка Митрева” 

Удостоверение за професионална обучение № 35 

от 16.02.2016г. от ЦПО към ЕТ „Виктория – 

Петранка Митрева” 

Обекти въведени в експлоатация: 

- „Обновяване за енергийна ефективност на блок 

30 в ж.к. „Бели Брези””, гр. София, по проект 

„Евергийно обновяване на българските домове” 

по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”; 

 

Проектантски екип:  
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1. Ръководител екип – архитект: 

Илиан Георгиев Илиев, 22 г. професионалн 

стаж, магистър архитект, рег. № КАБ – 02316; 

 

2. Проектант по част конструктивна: 

Илия Милков Палашки – 20 г. професионален 

стаж, магистър строителен инженер, ПГС, рег. 

№ КИИП 10453; 

 

3. Технически контрол по част конструктивна за 

конструкции на сгради и съоръжения: 

Людмил Иванов Иванов, 25 г. професионален 

стаж, магистър строителен инженер, 

специалност ПГС, рег. № КИИП № 01320; 

 

4. Проектант по част ВиК: 

Райна Кирова Терзиева- 15 г. професионален 

стаж, магистър – инженер по ВиК, рег. № КИИП 

– 08046; 

 

5. Проектант по част ОВК и проектант по част 

„Енергийна ефестивност” – Лилия георгиева 

Апостолова – 9 г. професионален стаж, 

магистър – инженер по топлотехника, рег. № 

КИИП 42477; 

 

6. Проектант по част електрическа: Мария 

Василева Попова – 36 г. професионален стаж, 

магистър електро- инженер, рег. № в КИИП 

00157, 

 

7. Проектант по част пожарна безопасност:  

Желязко Костов Атанасов, 32 г. 

професионален стаж, магистър – инженер по 

противопожарна техника и безопасност, рег. № 

КИИП 09287,  

 

8. Проектант по част ПБЗ и проектант по част 

ПУСО: Бурян Петров Димитров, 40 г. 

професионален стаж, магистър, строителен 

инженер, рег. № в КИИП – 06192, Сертификат 

№ 891/08.09.2014г. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 32 100 150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 32 100 150015, валиден до 

12.02.2018г. 
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системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Участникът е декларирал: 

 

а) „Планекс Билд” ООД 

 

б) Светлана Стефанова Великова  

 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

[ISO 14001:2005]  

Сертификат № рег. № 32 104 150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

 

Мерки за управление на околната среда: 

 Периодично извършване на преглед на 

дейностите, свързани с околната среда; 

 Набелязване на мерки за предотвратяване 

замърсяване и деградация на околната 

среда. Полагат се грижи за запазване, 

възстановяване и подобряване на 

околната среда 

 На територията на строителния обект се 

обособяват места за събиране и 

съхранение на строителни и битови 

отпадъци 

 Периодично строителните отпадъци се 

извозват до обособени депа за строителни 

отпадъци в района на обекта, а битовите 

до съответните места за битови отпадъци 
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 Категорично се забранява извозване на 

строителни отпадъци на 

нерегламентирани сметища 

 Категорично се забранява изгаряне на 

битови отпадъци и опаковки 

 При напускането на строителните обекти 

гумите на механизацията се измиват 

ръчно 

 Строителни работи, причиняващи шум се 

спират в периода 14 -16ч. 

 Постоянно се следи резултатността на 

действията, свързани с опазването на 

околната среда 

 Ежеседмично се почистват поставените 

от специализирана фирма химически 

тоалетни 

 Спазват се всички приложими правни и 

други нормативни изискванияпо 

отношение на управлението за запазване 

на околната среда 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  

ръководния персонал през 

последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

Година, средна численост на състава 

[2013], [86] 

[2014], [84] 

[2015], [79] 

 

Година, брой на ръководните кадри: 

[2013], [5] 

[2014], [6] 

[2015], [8] 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

1. Заваръчни апарати; 

1.1. Електрожен – инвенторен – Parweld, модел 

ХТІ 160, година на производство 2013г. – 1 бр. 

2. Оградни пана, производител България, 

плътни, Н=2 м, година на производство 2010г., 

200 лин. метра, 

3. Тръбно скеле: 

Наемодател: „Булгарком фасадни системи” 

ООД, вид: тръби Ø 48х3,5 – 5 000 м2  

4. Пробивна техника 

4.1. Дрелка, ударна бормашина, Производител: 

BOSH, модел: GSB 13 RF, година на 

производство 2015г. – 3 бр.  

4.2.  Перфоратор, Производител: BOSH, модел: 

GВН 2-28 DFV, номинална консумирана 

мошност 850 W, енегрия на удъра, макс 3.2 J, 

честота на ударите при номинални обороти: 0 – 

4.000 min -1, Номинални обороти: 0 – 900 min -1] 

година на производство 2015г. – 3 бр. 

5. Товарни автомобили 

5.1. Товарен автомобил Фолксваген, Кади, рег. 

№ СА 84 53 КА, год. на производство 2007г.  

5.2. Товарен автомобил Фолксваген, Кади, рег. 
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№ СА 62 30 КР, год. на производство 2007г. 

6. Металорежещи инструменти:  

6.1 Ъглошлайф, производител BOSH, модел 

GWS 22 230; 

Номинална мощност 2200W; 

Обороти на празен ход (мин-1): 6500; 

Резба на шпиндела: М14; 

Основна ръкохватка: Права; 

Ø на диска: 230мм; 

Напрежение 230V; 

Година на производство: 2015г- 2бр.; 

6.2. Ръчен циркулярен трион Производител 

BOSCH; Модел GSK 190; 

Номинална консумирана мощност 1400W; 

Дълбочина на рязане ( 90°) 70мм; 

Дълбочина на рязане ( 45°) 50мм; 

Обороти на празен ход 5500min-1; 

Ø на диска на циркуляр 190мм; 

Година на производство: 2015г.;- 2бр. 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

[„Планинг” ЕООД ] 5 % 

Изготвяне на технически проект по всички 

части, КСС, и осъществяване на авторски надзор 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

[„Планекс Билд” ООД] - да 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати 

институции или агенции по 

контрол на качеството, 

доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Отговор: ДА 

 

[Сертификати за въведени международни 

стандарти] 

 

ISO 9001:2008 

Сертификат № рег. № 32100150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

ISO 14001:2005 

Сертификат № рег. № 32104150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 
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строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

BS OHSAS 18001:2007 

Сертификат рег. № 32116150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

www.tuef-nord.bg 

Тюф Норд България ЕООД 

ИА БСА 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. Ако „не“, моля, 

обяснете защо и посочете какви 

други доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

ISO 9001:2008 

Сертификат № рег. № 32100150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

www.tuef-nord.bg 

Тюф Норд България ЕООД 

ИА БСА 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

ISO 14001:2005 

Сертификат № рег. № 32104150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация 

 

www.tuef-nord.bg 

Тюф Норд България ЕООД 

ИА БСА 

 

http://www.tuef-nord.bg/
http://www.tuef-nord.bg/
http://www.tuef-nord.bg/
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да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

ISO 9001:2008 

Сертификат рег. № 32 100 150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

ISO 14001:2005 

Сертификат № рег. № 32104150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация 

 

BS OHSAS 18001:2007 

Сертификат рег. № 32116150015, валиден до 

12.02.2018г. 

Обхват: Избор за терени за строителство, 

строително- монтажни работи, инженерингова и 

инвестиционна дейност на жилищни, публични, 

индустриални и инфраструктурни обекти и 

тяхната пазарна реализация. 

www.tuef-nord.bg 

Тюф Норд България ЕООД, ИА БСА 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил исканата информация  

12. Документи  

  1.Референция от „БСР София” АД от 

18.01.2014г.  

2.Референция от „Арко инвест” ЕООД от 

22.05.2012г. 

3.ГФО, годишен доклад за дейността и 

одиторски доклад,  на „Планекс билд” ООД към 

31.12.2013г.; – 22 стр. заверени копия; 

4.ГФО, годишен доклад за дейността и 

одиторски доклад,  на „Планекс билд” ООД към 

31.12.2014г. –  22 стр. заверени копия; 

5.ГФО, годишен доклад за дейността и 

одиторски доклад,  на „Планекс билд” ООД към 

31.12.2015г. –  24 стр. заверени копия; 

6.Образец № 8.1 от документацията на 

Възложителя  -  Проект на договор  

13. Единен европейски документ за Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

http://www.tuef-nord.bg/
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обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството с дата 23.11.2016г.   

„ПЛАНИНГ” ЕООД 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 

 - Раздел А „Годност”  

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

Удостоверение за актуално състояние от 

Агенция по вписванията, Търговски регистър 

Изх. № 20161006124405/06.10.2016г.  

www.registryagency.bg 
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 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот [1 769 лв] 

година: [2014] оборот [1 909 лв] 

година: [2015] оборот [2 405лв] 

 

Брой години, среден оборот:  

3 години, 2 028 лв. 

 

Забележка: сумите са в хил. лв. 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот [1 769 лв] 

година: [2014] оборот [1 909 лв] 

година: [2015] оборот [2 405лв] 

 

Брой години, среден оборот:  

3 години, 2028 лв. 

 

Забележка: сумите са в хил. лв. 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 
възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация 

 500 000  /петстотин хиляди/ - едно събитие,  

 

500 000 /петстотин хиляди/ - в агрегат, евро 

„ДЗИ – общо застраховане” ЕАД,  

Застрахователна полица № 212216210000020, 

валидност до 04.08.2017г. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
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 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  
 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проект: 

Жилищен 

комплекс с 

еднофамилни 

сгради и 

сграда за 

охрана в УПИ 

Х-790, 2730 от 

кв. 7, 

„Малинова 

долина – 

обслужващи 

обекти на 

околовръстен 

път” район 

„Витоша” – 

СО, по плана 

на гр. София 

РЗП: 12 100 

кв.м. Работите 

включват:  

Предпроекти 

проучвания, 

изготвяне и 

координиране 

на комплексни 

инвестиционни 

проекти по 

архитектура и 

всички части 

във фази 

идеен, 

технически, и 

работен 

проект; 

изготвяне на 

количествени 

сметки и 

тръжна 

документация; 

авторски 

надзор по 

време на 

строителството 

460 000 

лв. без 

ДДС 

25.07.2014г. 

до 

15.10.2016г.  

„Гаритидж 

инвестмънт 

мениджмънт” 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

1. Ръководител екип – архитект: 

Илиан Георгиев Илиев, 22г. професионалн 

стаж, магистър архитект, рег. № КАБ – 02316; 
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отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

 

2. Проектант по част конструктивна: 

Илия Милков Палашки, 20г. професионален 

стаж, магистър строителен инженер, ПГС, рег. 

№ КИИП 10453; 

 

3. Технически контрол по част конструктивна за 

конструкции на сгради и съоръжения: 

Людмил Иванов Иванов, 25г. професионален 

стаж, магистър строителен инженер, 

специалност ПГС, рег. № КИИП № 01320; 

4. Проектант по част ВиК: 

Райна Кирова Терзиева, 15г. професионален 

стаж, магистър – инженер по ВиК, рег. № КИИП 

– 08046; 

 

5. Проектант по част ОВК и проектант по част 

„Енергийна ефестивност” – Лилия Георгиева 

Апостолова, 9г. професионален стаж, магистър 

– инженер по топлотехника, рег. № КИИП 

42477; 

 

6. Проектант по част електрическа: Мария 

Василева Попова, 36г. професионален стаж, 

магистър електро- инженер, рег. № в КИИП 

00157, 

 

7. Проектант по част пожарна безопасност:  

Желязко Костов Атанасов, 32г. професионален 

стаж, магистър – инженер по противопожарна 

техника и безопасност, рег. № КИИП 09287,  

 

8. Проектант по част ПБЗ и проектант по част 

ПУСО: Бурян Петров Димитров, 40г. 

професионален стаж, магистър, строителен 

инженер, рег. № в КИИП – 06192, Сертификат 

№ 891/08.09.2014г. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 5) За комплексни стоки или Неприложимо 
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услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил информацията в  точка  

2)  Раздел В „Технически и професионални 

способности” от Част ІV „Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

Неприложимо 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Неприложимо 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати 

институции или агенции по 

контрол на качеството, 

доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически 

Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 
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спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[BS OHSAS 18001:2007| 

 

Сертификат № рег. № 190BGOH, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 
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Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

проекти 

 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

[BS OHSAS 18001:2007| 

 

Сертификат № рег. № 190BGOH, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

14. Документи 1. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител в обществената поръчка от 

„Планинг” ЕООД – 1 стр. в оригинал – без дата; 

2. Референция  от „София парк вилас” АД от 

25.10.2016г. – заверено копие – 2 бр. – 2 стр.; 

 

 

 

            III.29.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 
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1.В точка 9, Раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV „Критерии за 

подбор“, участникът „Планекс билд” ООД е посочил, че за изпълнение на договора ще 

използва наето от „Булгарком фасадни системи” ООД, тръбно скеле – 5 000 м2, като 

субект – трето лице, чиито капацитет се използва, за което съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП е 

необходимо да се представи отделен ЕЕДОП от третото лице, декларации Образец № 7 

/ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А за 

лицето, от което е наето съоръжението и в съответсвие с изискванията на Възложителя в 

подточка 11.3 от точка 11 „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя не е представил документи за 

поетите от третите лица задължения. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5. от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава инженерно-технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

трети лица, чиито капацитет се използва за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането и строителството е собствен 

персонал, участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

 

           III.29.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „Планекс билд” ООД да представи за субекта – трето лице, чиито 

капацитет се използва „Булгарком фасадни системи” ООД, съгласно чл. 67, ал. 2 от 

ЗОП отделен ЕЕДОП, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва 

да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А за лицето, от което е наето 

съоръжението /тръбно скеле/ и в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 11 

и точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя да 

представи документи за поетите от третото лице задължения. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на проектирането 

и строителството като инженерно-технически персонал по смисъла на точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи 

нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането и строителството е собствен 

персонал, участникът или подизпълнителят следва да представят ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във връзка с 

точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  
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III.30. Оферта № 30 от „ПРО АТМ” ДЗЗД , за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 30 - РСЛ16-ТД26-

1987/23.11.2016г. - ДЗЗД „ПРО АТМ”, Булстат 

177062300, Обособена позиция № 2 

”АТМ” ЕООД; ЕИК 010700442 

”ПРО АРМ” ЕООД; ЕИК 131453327 – 

участници в обединението 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал от 23.11.2016г. – 1 стр. 
2. В случаите, когато участникът е 

обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя 

учредителния акт, споразумение и/или друг 

приложим документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в 

обединението; 2. дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението и 3. 

уговаряне на солидарна отговорност между 

участниците в обединението.  

Участникът е представил Договор за дружество 

/Консорциум/ от 01.03.2016г. сключен на 

основание чл.357-364 от ЗЗД между страните: 

1.”АТМ” ЕООД; ЕИК 010700442 

2.”ПРО АРМ” ЕООД; ЕИК 131453327 

Договорът е заверено копие. 

Приложен Анекс №1/15.11.2016г. за участиев 

обществнена поръчка по обособена позиция №2 

– в оригинал. 

3. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

4. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал - 11 стр.; 

2. Техническо предложение в оригинал – 48 

стр.; 

3. Линейни графици – приложение 01 в 

оригинал – 4 стр.; 

4. Мрежови график в линеен вид приложение 02 

в оригинал – 4 стр.; 

5.Мрежови график приложение 03 в оригинал – 

2 стр. 

6. Диаграма на работната ръка приложение 04 в 

оригинал – 1 стр.; 

7. Декларации за експлоатационни показатели, 

Декларации за съответствие, Сертификати за 

съответствие, Сертификати, заверени копия – 

201 стр.,  
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5. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 2 на Възложитeля от 

23.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

2. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 2 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 3 на Възложитeля от 

23.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

2. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 3 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

1. Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 4 на Възложитeля от 

23.11.2016г. в оригинал, 2 стр.; 

2. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 4 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 5 на Възложитeля от 

23.11.2016г. в оригинал, 1 стр.; 

2. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 5 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 7 от 23.11.2016 г. в 

оригинал, 1 стр. 

2. Участникът в обединението ”ПРО АРМ” 

ЕООД е представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

3. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 7 на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

1. Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” е представил 

декларация по Образец 7А на Възложитeля от 

23.11.2016 г. в оригинал, 2 стр. 

2. Участникът в обединението ”ПРО АРМ” 

ЕООД е представил декларация по Образец 7А 

на Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал, 2 

стр.; 

3. Участникът в обединението ”АТМ” ЕООД е 

представил декларация по Образец 7А на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” с Булстат 

177062300 е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 23.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 
 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – Камара на строителите на България  

Удостоверение за регистрация №I-TV016709  от 

1 до 5 категория 

Вписан в регистъра КАБ – участника в 

обединението „ПРО АРМ” ЕООД, съгласно 

извършена служебна проверка от сайта на КАБ 

за наличие на удостоверение за регистрация в 

ЦПРС – Камара на строителите на България  

 на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

Посочен е следния оборот: 

 

2013г. – 3 811 358.00 лв. 

2014г. – 5 001 773.00 лв. 
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за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2015г. – 2 679 832.00 лв. 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години 3 830 

987 лева  

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Посочен е следния оборот: 

 

2013г. – 3 811 358.00 лв. 

2014г. – 5 001 773.00 лв. 

2015г. – 2 679 832.00 лв. 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години 1 852 

873 лева 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица №1312-0-16-

0990000006 за професионална отговорност в 

проектирането и строителството – строежи 1 

категория  от ЗАД „Енергия” ; 

ЗАД „Армеец” №164001317:000044816 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 
Строителни работи: 
- Извършване на СМР за въвеждане на мерки по 

енергийна ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници на сгради 

собственост на „Топлофикация София” ЕАД; 
- Полагане на топлоизолоция на външни стени 

на сгради на 152 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” 

и ЦДГ № 41, ул. Цар Симеон I № 62, с. 

Мърчаево на територията на р-н Витоша  

- Извършване СМР на училища и детски 

заведения на територията на район Подуене – 

обособена позиция № 1 „Полагане на външна 

топлоизолация и вентилация”, 173 ЦДГ 

„Звънче”, сграда 1 /блок А/ - гр. София, ж.к. 

„Хаджи Димитър”, ул. „Златица” № 46 

- Изграждане и оборудване на нова сграда ЦДГ 

16 – филиал с две градински и една яслена 
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групи, в УПИ V – 335, кв- 339, м. „Гърдова 

глава” в район Витоша, Столична община 

Проектиране  

-Проектиране и СМР на обект „Сграда за 

траурни ритуали в Гробищен парк” гр. Перник 

 

Приложени 5 бр. референции,  удостоверения и 

служебна бележка за извършени дейности както 

следва: 

1.Референция №П-3016 от 23.07.2013г. 

Топлофикация София ЕАД 

2.Референция от район Витоша 

3.Служебна бележка от район Подуене № 

РД561-177-(3) от 18.09.2013 г. 

4.Удостоверение от район Витоша 

5.Удостоверение от 29.03.2016г. от Община 

Перник 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [3] 

 
Описание Суми Дати Получатели 
Работен 

проект за 

преустройство 

на кино салон 

в спортна зала 

в гр. 

НоваЗагора 

61 500 

лв. 

01.2013г.- 

07.2013 

Община 

Нова Загора 

Изготвяне на 

инвест.и 

работен 

проект на 

спортен 

комплекс гр. 

Малко 

Търново 

25 000 

лв. 

07.2013г. Ф ЕНД Ф 

КОНСУЛТ 

БЪЛГАРИЯ 

ООД 

Инжинеринг, 

проектиране и 

изпълнение на 

СМР по на. 

Програма на 

община 

Брезник 

38 800 

лв. 

04.01.2016г. 

– до сега 

Община 

Брезник 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Проектанти: 

арх. Ивайло Василев Мишев водещ проектан 

по част Архитектура, Магистър по 

архитектура, Диплома № С 170 101;1982г. Висш 

чешки технически университет Прага; 

Над 29 г. професионален опит в Проектиране на 

сгради за всички етапи – концепция, идейни, 

технически и работни проекти, детайли, 

решения за градоустройствено планиране 

Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност № 01786 и застраховка от ЗАД 

„Армеец” №1640013170000478116/06.02.2016 

Проекти: 

- Работен проект „Преустройство и промяна на 
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предназначението на кино салон в 

многофункционална спортна зала, гр. Нова 

Загора” – 2012г. 

- Изготвяне на работен проект и авторски 

надзор на обект: Мерки за енергийна 

ефективност на Многофамилна жилищна сграда 

с адрес: гр. Брезник, ул. Цвета Лумбарова, бл. 4, 

вх. А и Б по НПЕЕ за МЖС 

- Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 

изграждане на нова 4 ет. жилищна сграда със 

социални жилища за настаняване на уязвими 

групи на територията на р-н Връбница 

-Изготвяне на инв. проект, изработен във фаза 

работен прект за многофункционален спортен 

комплекс гр. Малко Търново; 

-Инженеринг – проектиране и строителство на 

местни паркови офиси на Дирекция 

„Национален  парк централен Балкан в гр. 

Павел Баня и Калофер”  

 

Проектант по част „Конструкции” ПБЗ инж. 

Станимир Стойков  

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №10328 и застраховка от ЗАД 

„Асет Иншуранс”АД №01081/16.06.2016 

Участвал е в 5 проекта на община Нова Загора, 

Брезник, район Връбница, Малко Търново и 

Павел баня и Калофер. 

 

Проектант по част „ОВиК и Е” инж. Ваня 

Петрова  

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №41299 и застраховка от ЗАД 

„Армеец” №1651713170000513180/18.04.2016 

Участвал е в 5 проекта за Зала Фестивална, 

ремонт на зала в Горна Оряховица, адм. Сграда 

на българска банка за развитие и две сгради в 

гр. Шумен. 

 

Проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация” инж. Петър Дойчинов   

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №06177 и застраховка от ЗАД 

„Армеец” №161001317С010802/12.07.2016 

Участвал е в 5 проекти: 

Проект на ГД „Гранична полиция” Кюстендил, 

Терминал на летище Варна, Терминал на 

летище Бургас, Болница „Света София” ЕАД, 

Киноцентър „Бояна”, обект в Банско, рабетен 

проект община нова Загора и Брезник.  

 

Проектант по част „Електро” инж.  

Йорданка Трайкова- Камбурова  

удостоверение за пълна проектанска 
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правоспособност №10978 и застраховка от ЗАД 

„Алианц” №13180163320000025/19.05.2016 

Участвал е в 3 проекти : 

Офис търговска сграда на бул. „Цариградсо 

шосе” 7-11 км., Склад за търговия на едро с 

лекарствени продекти в гр. Игнатиево, Карфур 

Люлин. 

Проектант по интердисциплинална част 

„Пожарна и аварийна безопасност” 

инж.Емил Динев    

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №35044 и застраховка от ЗАД 

„Алианц” №13180153990000018/24.09.2015 

Участвал е в 5 проекти: 

обект Кръстова вада София, жил. сграда 

Манастирски ливади София, Предприятие гр. 

Шумен, Спортна зала гр. Шумен и Спортна 

сграда в район „Младост” . 

Технически контрол по част „Конструкция” 

инж. Христо Христов удостоверение за пълна 

проектанска правоспособност №06038 и 

застраховка от АД „Дженерали застраховане ” 

№131716011400001/28.01.2016 и удостоверение 

за технически контрол №00936.  

Проектант по част ПУСО инж. Надя Влаева-

Стоименова удостоверение за пълна 

проектанска правоспособност №10491 и 

застраховка от АД „Асет иншеранс”ЗАД  

№00841/04.03.2016 и сертификат №00113 от 

19.11.2013г. по Наредба за строителните 

отпадъци Участвала в изготвяне на план за  

управление на строителните отпадъци на 6 

обекта Обреден дом Нова Загора, ВиК мрежа гр. 

Сандански, пречиствателна станция за 

отпадъчни води, Кравеферма в община 

Боровица, мандра в община Боровица,Завод за 

лазарни машини в община Божурище и сграда 

на куклен театър в гр. Габрово. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 
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проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: а) доставчика на 

услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

Ръководител на екип строителство 

Стр.инж. Ангел Димитров Ангелов – 

магистър ВИАС, 

 

Технически ръководител: 

Инж. Жорж Нешев - магистър ВИАС 

Специалист електротехника: 

 

Инж. Десислава Иванова – магистър 

електроинжинер от ТУ София 

Специалист ВиК: 

 

Инж. Юрий Георгиев -  магистър ВИАС 

 

Специалист Отопление и вентилация: 

Инж. Ангелина Вукашинова – магистър   ТУ 

София 

 

Специалист по контрол на качествато: 

инж. Жасмин Ненков – магистър  

Специалист здравословни и безопастни 

условия на труд: инж. Емил Мерджанов – 

магистър  

 

арх. Ивайло Мишев водещ проектант по част 

Архитектура 

Проектант по част „Конструкции” ПБЗ инж. 

Станимир Стойков  

 

Проектант по част „ОВиК и Е”  инж. Ваня 

Петрова  

 

Проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация” инж. Петър Дойчинов   

 

Проектант по част „Електро” инж.  

Йорданка Трайкова- Камбурова 

 

Проектант по интердисциплинална част 

„Пожарна и аварийна безопасност” 

инж.Емил Динев    

 

Технически контрол по част „Конструкция” 

инж. Христо Христов 

Проектант по част ПУСО инж. Надя Влаева-

Стоименова 

 7) При изпълнение на поръчката  
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икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

ISO 14001:2004 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 Фасадно скеле-2000 кв.м. 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил изцяло исканата 

информация  

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът в сдружението фирма „ПРО АРМ” 

ЕООД  попълнен и подписан с дата 23.11.2016г. 

от двамата управители Емил Мерджанов и 

Михаил Генов 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът в ДЗЗД e попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът в ДЗЗД e попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 
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 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Вписан в търговския регистър с ЕИК 131453327 

ЦПРС – камера на строителите на България  

Удостоверение за регистрация № I-TV016709  

от 1 до 5 категория 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013г. - 3 608 000 лв. 

2014г. – 4 872 000 лв. 

2015г. -2 467 000 лв. 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години 3649 000  

лева 

 

 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013г. – 1040 000 лв. 

2014г. – 1 990 000 лв. 

2015г. – 2 075 000 лв. 

 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години  

1 701 666,67 лева 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица № 1312-0-16-

0990000006 за професионална отговорност в 

проектирането и строителството – строежи 1 

категория  от ЗАД „Енергия” ; 

600 000 лв. в агрегат 

300 000 лв. за едно събитие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 

Строителни работи: 

1.Извършване на СМР за въвеждане на мерки по 

енергийна ефективност и използване на 

възобновяеми енергийни източници на сгради 
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строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

собственост на „Топлофикация  София” ЕАД; 

2.Полагане на топлоизолоция на външни стени 

на сгради на 152 ОУ „Св. Св Кирил и Методий” 

и ЦДГ № 41, ул. „Цар Симеон І” № 62, с. 

Мърчаево,  на територията на район Витоша 

3.Извършване СМР на училища и детски 

заведения на територията на район Подуяне – 

обособена позиция № 1 „Полагане на външна 

топлоизолация и вентилация”, 173 ЦДГ 

„Звънче”, сграда 1 /блок А/ - гр. София, ж.к. 

„Хаджи Димитър”, ул. „Златица” № 46 

4. Изграждане и оборудване на нова сграда ЦДГ 

16 – филиал с две градински и една яслена 

група, в УПИ V – 335, кв. 339, м. Гърдова глава,  

в район Витоша 

 

Проектиране  

Проектиране и СМР на обект Гробищен парк гр. 

Перник 

Приложени 5 бр. документи както следва: 

1.Референция от 04.10.2013г. от Ф ЕНД Ф 

КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

2.Разрешение за строеж №12/30.03.2016г. от гл. 

архитект на община Брезник 

3.Договор с обединение ГЕО-АРХ-Брезник от 

04.01.2016 г. 

4.Приемо-предавателен протокол № 482 от 

01.02.2016г. от обединение ГЕО-АРХ-Брезник  

5.Референция №СК-03-26-00-114/14.02.2014 г. 

от община Нова Загора. 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Ръководител екип - стр. инженер  

Технически ръководител  

Специалист електротехника – ел.инженер 

Специалист ВиК – ВиК инженер 

Специалист ОВК – ОВК инженер 

Специалист за контрол по качествето / 

отговорник по качеството - стр.инженер 

Специалист по здравословни и безопстни 

условия на труд  

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 
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съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

1. Ръководител на екип: Стр. инж. Ангел 

Димитров Ангелов – магистър, строителен 

инженер, ВИСИ – София, рег. № 

15556/24.04.1978г.,  

 

2. Технически ръководител: Инж. Жорж 

Нешев Нешев - магистър, строителен инженер 

по транспортно строителство, диплома серия 

МЯ № 010075 от дата 25.05.1981г. изд. от ВИАС 

 

3.Специалист електротехника: Инж. 

Десислава Иванова – магистър 

електроинжинер, електроенергетика и 

електрообзавеждане – диплом № 

99685/06.01.2009г. от ТУ София 

 

4.Специалист ВиК: Инж. Юрий Георгиев -  

Висше образование, спец. Строителен инженер 

по ВиК, Диплома № 017405/25.07.1986г. Вишс 

институт по строителство 

 

5. Специалист Отопление и вентилация: 

Инж. Ангелина Вукашинова, Висше 

образование, степен магистър, специалност 

топлинна и масообменна техника, диплома № 

003849/25.11.1996г., Технически университет 

София 

6.Специалист по контрол на качествато: 

инж. Жасмин Ненков, удостоверение № 131 

QC/24.03.2016г., изд. от „Ведакон” ЕООД, гр. 

София 

 

7.Специалист здравословни и безопастни 

условия на труд: инж. Емил Мерджанов – 
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удостоверение № 012-А/24.03.2016г., изд. от 

„Ведакон” ЕООД, гр. София  

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

ISO 14001:2004 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Фасадно скеле-2000 кв.м. 
 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Отговор: Да 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

Отговор: Да 



 

405 

 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът в ДЗЗД ”ПРО АТМ”  

е представил ЕЕДОП на съдружника фирма 

„АТМ” ЕООД, ЕИК 010700442  в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 22.11.2016г. от 

Ивайло Мишев 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация. 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът в ДЗЗД  е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални  
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способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Вписан в търговския регистър 

Вписан в КАБ 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва  (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

2013г. – 203 358.61 лв 

2014г. – 129 773.62 лв. 

2015г. – 212 832.95 лв. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

2013г. – 202 122.09 лв 

2014г. – 98 680.00 лв. 

2015г. – 152 817.00 лв. 

 

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица  

ЗАД „Армеец” №164001317:000044816 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

Неприложимо  
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разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка): [3] 

 

Описание Суми Дати Получатели 

Работен 

проект за 

преустройство 

на кино салон 

в спортна зала 

в гр. 

НоваЗагора 

61 500 

лв. 

01.2013г.- 

07.2013 

Община 

Нова Загора 

Изготвяне на 

инвест.и 

работен 

проект на 

спортен 

комплекс гр. 

Малко 

Търново 

25 000 

лв. 

07.2013г. Ф ЕНД Ф 

КОНСУЛТ 

БЪЛГАРИЯ 

ООД 

Инженеринг, 

проектиране и 

изпълнение на 

СМР по на. 

Програма на 

община 

Брезник 

38 800 

лв. 

04.01.2016г. 

– до сега 

Община 

Брезник 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Проектиране 

арх. Ивайло Мишев водещ проектан по част 

Архитектура, магистър Висш чешки технически 

университет Прага, диплома 

№С*170 101/1982г., удостоверение за пълна 

проектанска правоспособност №01786 и 

застраховка от ЗАД „Армеец” 

№1640013170000478116/06.02.2016 

Участвал е в 5 проекта на община Нова Загора, 

Брезник, район Връбница, Малко Търново и 

Павел баня и Калофер. 

 

Проектант  по част „Конструкции” ПБЗ инж. 

Станимир Стойков- магистър ПГС, диплома 

№010357/2003 УАСГ, удостоверение за пълна 

проектанска правоспособност №10328 и 

застраховка от ЗАД „Асет Иншуранс”АД 

№01081/16.06.2016 

Участвал е в 5 проекта на община Нова Загора, 

Брезник, район Връбница, Малко Търново и 

Павел баня и Калофер. 

Проектант по част „ОВиК и Е” инж. Ваня 

Петрова – магистър диплома №ТУ-СФ-АА01 

11 27/2007 г. 

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №41299 и застраховка от ЗАД 

„Армеец” №1651713170000513180/18.04.2016 

Участвал е в 5 проекта за Зала Фестивална, 

ремонт на зала в Горна Оряховица, адм. Сграда 

на българска банка за развитие и две сгради в 
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гр. Шумен. 

 

Проектант по част „Водоснабдяване и 

канализация” инж. Петър Дойчинов - 

магистър, диплома с. А №017466/86 г. УАСГ, 

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №06177 и застраховка от ЗАД 

„Армеец” №161001317С010802/12.07.2016 

Участвал е в 5 проекти: 

Проект на ГД „Гранична полиция” Кюстендил, 

Терминал на летище Варна, Терминал на 

летище Бургас, Болница „Света София” ЕАД, 

Киноцентър „Бояна”, обект в Банско, рабетен 

проект община нова Загора и Брезник.  

 

Проектант по част „Електро” инж.  

Йорданка Трайкова - Камбурова – магистър, 

диплома №105866/16.12.2010 г. ТУ София,  

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №10978 и застраховка от ЗАД 

„Алианц” №13180163320000025/19.05.2016 

Участвал е в 3 проекти: 

Офис търговска сграда на бул. „Цариградсо 

шосе” 7-11 км., Склад за търговия на едро с 

лекарствени продекти в гр. Игнатиево, Карфур 

Люлин. 

 

Проектант по интердисциплинална част 

„Пожарна и аварийна безопасност” 

инж.Емил Динев - магистър, диплома 

№5327/26.09.1995г. ВИПОНД,   

удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност №35044 и застраховка от ЗАД 

„Алианц” №13180153990000018/24.09.2015 

Участвал е в 5 проекти : 

обект Кръстова вада София, жил.сграда 

Манастирски ливади София, Предприятие гр. 

Шумен, Спортна зала гр. Шумен и Спортна 

сграда в район „Младост” . 

Технически контрол по част „Конструкция” 

инж. Христо Христов – магистър, диплома 

№27923/19.07.1993 г., ВИАС, удостоверение за 

пълна проектанска правоспособност №06038 и 

застраховка от АД „Дженерали застраховане ” 

№131716011400001/28.01.2016 и удостоверение 

за технически контрол №00936.  

 

Проектант по част ПУСО инж. Надя Влаева-

Стоименова - магистър, диплома с.А83 

№003108/85 г. ВМЕИ София, удостоверение за 

пълна проектанска правоспособност №10491 и 

застраховка от АД „Асет иншеранс”ЗАД  

№00841/04.03.2016 и сертификат №00113 от 

19.11.2013г. по Наредба за строителните 
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отпадъци Участвала в изготвяне на план за  

управление на строителните отпадъци на 6 

обекта Обреден дом Нова Загора, ВиК мрежа гр. 

Сандански, пречиствателна станция за 

отпадъчни води, Кравеферма в община 

Боровица, мандра в община Боровица,Завод за 

лазарни машини в община Божурище и сграда 

на куклен театър в гр. Габрово. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

  

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 
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             III.30.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

договора: 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно изражение от 

поръчката/ 

 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Отговор: ДА 

 

ISO 9001:2008 

Сертификат №32100150232 издаден от орган за 

сертифициране на НАУ към ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Отговор: ДА 

 

ISO 14001:2005 

Сертификат №32104150213 издаден от орган за 

сертифициране на НАУ към ТЮФ НОРД 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът в ДЗЗД е попълнил надлежно 

исканата информация 
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изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

1.Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” и участникът в обединението, отговарящ за 

строителството „ПРО АРМ” ЕООД, не са попълнили коректно част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП – ите си, относно наличието на минимално 

изискуемият от Възложителя професионален опит, съгласно изискванията в точка 10.5.2. 

ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя, а именно: 

- за ръководителя на екипа не е деклариран наличие на минималния професионален опит 7 

години, както и професионален опит в техническото ръководство най-малко на един 

въведен в експлоатация строителен обект. 

- за техническия ръководител не е деклариран наличие на минималния професионален 

опит 5 години;  

- за специалиста по електротехника не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по водоснабдяване и канализация не е деклариран наличието на 

минималния професионален опит 3 години; 

 - за специалиста по отопление и вентилация не е деклариран наличието на минималния 

професионален опит 3 години; 

- за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд не е деклариран 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един 

въведен в експлоатация строителен обект. 

2. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с персонал за изпълнение на проектирането и строителството, 

следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участникът в обединението следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

 

III.30.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1. Участникът ДЗЗД „ПРО АТМ” и участникът в обединението, отговарящ за 

строителството „ПРО АРМ” ЕООД, да представят коректно попълнени ЕЕДОП-и в част 

ІV „Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) на ЕЕДОП - а, с отстранена липса на 

информация посочена в точка III.30.1.1 от настоящия протокол. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5. от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 
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представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

 

 

III.31. Оферта № 31 от „АТ Инженеринг 2000” ООД, за участие по обособена 

позиция № 5 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 31 - РСЛ16-ТД26-1988/23.11.2016г. – 

„АТ Инженеринг 2000” ООД, ЕИК 121242342 

Обособена позиция № 5 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

23.11.2016г. - в оригинал, 2 стр. 

 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 23.11.2016г. 78 стр. в 

оригинал; - ведно с приложения към нея: 

1. Линеен график – 1 стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за 

влагане основни материали - 182 стр. – заверени 

копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

22.11.2016г. от управителя на участника „АТ 

Инженеринг 2000” ООД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „АТ Инженеринг 2000” 

ООД – 1 стр., в оригинал; 

2. Участникът е представил Декларация по Образец 

№ 3 на Възложителя от 23.11.2016г. от управителя на 

подизпълнителя „ПЛАНИНГ” ЕООД – 1 стр., в 
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оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „АТ Инженеринг 2000” 

ООД – 2 стр., в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД – 2 стр., в оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „АТ Инженеринг 2000” 

ООД – 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД – 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „АТ Инженеринг 2000” 

ООД, - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД, - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „АТ Инженеринг 2000” 

ООД – 3 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

23.11.2016г. от управителя на подизпълнителя 

„ПЛАНИНГ” ЕООД - 3 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството „АТ Инженеринг 2000” ООД с дата 

22.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – „ПЛАНИНГ” ЕООД ЕИК 175308408 
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 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация –  

 

Да – Централен професионален регистър на 

строителя за строежи от първа група, от първа до 

пета категория 

Камара на строителите в България; 

Централен професионален регистър на строителя; 

Талон с № I – TV 012692, валиден до 30.09.2017г.  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

година: 2013 год. – оборот - 36 842 хил. лв. 

година: 2014 год. – оборот - 20 137 хил. лв. 

година: 2015 год. – оборот - 25 428 хил лв. 

 

  Уеб адрес: 
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както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

www.public.brra.bg 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

2013 год. – оборот - 32 769 хил. лв. 

2014 год. – оборот - 18 940 хил. лв. 

2015 год. – оборот - 22 643 хил. лв. 

 

Уеб адрес: 

www.public.brra.bg 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

2 500 000.00 лв. -  

 

Застрахователна полица № 13170162180000004, 

валидност до 19.04.2017г. 

Издател ЗАД „Алианц България”  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: /5г./ 

 

1а) Участникът е попълнил надлежно информация за 

6 договора за последните пет години  

1. Селище Богдана, с. Бистрица 

Строителство при условия „До ключ”. На 17 бр. 

еднофамилни къщи от четири типа: Конструкция – 

монолитна стоманобетонова – колони, греди, плочи. 

Хидро и топло изолация, съгласно проект за ЕЕ: 

топлоизолация фасади по система „BAUMIT”, - 6171 

м2;  

- Хидро и топло изолация по покриви- 3315 м.2; 

- PVC – дограма 863 м2 

Инсталации, довършителни работи. 
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Полимерна мазилка по фасади. Вертикална 

планировка, включително съоръжения на 

техническата инфраструктура. РЗП 10 080 м2; 

Стойност 5 161 526.24 лв.; Срок завършване 

05.2013г. Възложител „София Франс Ауто - 

Пропъртис” ЕООД, Дест ЕООД; 

 

2. Магазин за спортни стоки в УПИ І – 2556, кв. 

10, м. Малинова долина – „Декатлон” – обслужващи 

обекти на околовръстен път гр. София; 

 

Изграждане „До ключ” на двуетажна сграда със 

стоманобетонни колони и метална конструкция, 

термопанели с минерална вата – стени и покрив, 

заедно с водонепроницаема мембрана; 

Изпълнени са работи по всички части – архитектура, 

конструкция, ВиК, Електро, ОВК, ПБЗ, 

инсталационни работи, довършителни работи.  

 

Изградена е външна и площадкова канализация; 

изградени са площадков водопровод, площадково 

електрозахранване, изпълнени са вертикална 

планировка, и озеленяване; изграждане трафопост; 

 

РЗП 8940 м2, стойност, 5 899 161 лв. срок 

завършване 18.06.2013г.; възложител „Спортис 

Иммо” ЕООД, гр. София; 

 

3. Административна и жилищна сграда с магазин 

и подземен паркинг, гр. София, м. Лозенец ІІІ 
част: Изпълнените работи включват:  

1. Част конструктивна: изкопни работи; кофражни 

работи; армировъчни работи, бетонови работи; 

2. Част архитектурна: зидарски работи, мазилки и 

шпакловки, настилки и замазки, облицовъчни 

работи; фаянс и гипсокартон; бояджийски работи; 

топлоизолация и фасади и покрив; хидроизолация 

покрив; покривна конструкция, окачани тавани; 

монтаж на PVC дограма; 

3. Части – ВиК, Електро, ОВК 

- инсталационни работи; 

РЗП 2340 м2; стойност 783 560 лв. срок завършване – 

27.12.2013г. възложител „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ” 

ООД, гр. София; 

 

4. Енергийна ефективност в сграда на „И.Н.А. - 

Трейдинг” ООД – подобряване на енергийната 

ефективност на сградата чрез полагане на 

външна топлоизолация по външни фасадни стени 

и полагане на топло и хидроизолация на покрива: 

 

За проекта има сключен договор № BG161PO003-

2.3.02-0160-C0001 По ОП „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика 
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2007 - 2013” 

Изпълнени строително-монтажни работи: 

1. Полагане на покривна топлоизолация от пресована 

каменна вата на плочи 150 izocam № 87, λD  = 0.036 

W/mk- 650 м2 и полагане на PVC хидроизолационно 

фолио – 750 м2;  

2. Монтаж на фасадна топлоизолация от  каменна 

вата на плочи 80, izocam № 89, λD  = 0.0363 W/mk- 

1000 м2 и полагане на цименто-варова мазилка - 

1000 м2; 

РЗП на сградата 3862 м2; Стойност 230 498.00 лв.; 

Срок за завършване 11.06.2014г.  

Възложител „И.Н.А. - Трейдинг” ООД, гр. София; 

 

5. Реконструкция и модернизация на обособена 

част от партерния етаж на бивша учебна сграда 

на бул. „Ал. Стамболийски” № 82, с цел създаване 

на Модел – Институт Конфуции – София към СУ 

„Св. Климент Охридски”; 

Изпълените строително-ремонтни работи включват:   

1.Преустройство на съществуващите учебни зали, 

съгласно новите проектни и нормативни изисквания; 

2.Същуствуващата дограма е заменена с PVC със 

стъклопакет по ЕЕ проект. 

3.Към външната стена е поставена топлоизолация от 

8 см. вата, облечена с гипсокартон, в съответствие 

проекта по ЕЕ. 

4.Изграждане библиотека на две нива. 

5.Новоизградената метална конструкция. 

6.Изграждане многофункционална зала за 

конференции, работни срещи, културни и спортни 

събития. 

7.Съществуващият оберлихт е подменен с нов, като 

се осигуряват автоматично отваряеми крила; 

8.Изграждане на нови ОВК и електро инсталации на 

целия обект; 

9.Осигурен е достъп за хора с увреждания; 

 

РЗП 2 348 м2, стойност 1 595 839.66 лв. Срок за 

завършване 31.08.2015г. Възложител СУ „Св. 

Климент Охридски” 

 

6. Проект: 3HQ31001 „Съоръжения за КИС 

модули на НАТО за развръщане” по програмата 

на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) – 

Войсково формирование 28860 – Горна Малина 

Подобект: „Площадкови кабелни мрежи”, част 

електрическа – електроснабдяване СрН 20 кV, HH 

0.4 kV и комуникационни кабели; 

Подобект: Сграда № 34 – разрушаване на 

съществуваща сграда; ремонт и преустройство на 

сграда № 34. 

Включва строително – монтажни работи по части: 

коструктивна; архитектурна: демонтажни работи и 
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нови СМР; водопровод и канализация, районни ВиК, 

ОВК; електрическа: Площадка – кабелна канална 

система и районно осветление, резервен дизел – 

генератор, комуникационни инсталации и ситеми за 

сигурност, външно ел. Захранване, трафопост, 

ограда, вертикална планировка. РЗП сграда № 34, 

включително метален навес – 1766 м2;  

 

Подобект: ремонт и преустройство на сграда № 69, 

бл. В,   

Включва строително – монтажни работи по части: 

коструктивна; архитектурна: демонтажни работи и 

нови СМР; водопровод и канализация,  ОВК; 

Електрическа: Силнотокови инсталации,   резервен 

дизел – генератор, комуникационни инсталации и 

ситеми за сигурност, ограда, вертикална планировка. 

РЗП сграда № 69, 5036 м2;  

Стойност: 5 896 421.93 лв. Срок завършвне 

16.08.2016г. Възложител Министерство на отбраната 

на РБългария 

ГД „Отбранителна аквизиция” гр. София, ул. „Дякон 

Игнатий” № 3 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

1. Ръководител на екип – инж. Ангел Николаев 

Митев: строителен инженер, Диплома серия № 

01426/1986г., ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” – гр. 

София, професионален опит 26г.  

1. ГУСВ, 1986г. 1992г., технически ръководител,  

2. „АТ Инженеринг 2000” ООД, 1995г. – до момента, 

технически ръководител/ръководител проекти; 

 

2. Технически ръководител инж. Ангел 

Владимиров Хистосков – магистър, строителен 

инженер, ССС, Диплома серия УАСГ - 2005 № 

01118834974/2005г., УАСГ гр. София, 

професионален опит 12 години: 

1. „Вато -2” ЕООД, 2003г.- 2004г. – кофражист; 

2. „ФЕН Ко” ЕООД, 2004г. - 2004г. – проектант – 

конструктор; 

3. „ЕЛВИСТРОЙ” ООД,  2004г. – 2005г., строителен 

инженер – технически ръководител; 
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4. „АТ Инженеринг 2000” ООД, 2005г. – до 

настоящия момент – технически ръководител; 

 

3. Специалист по електротехника – инж. Марин 

Йотов Драшански – магистър – инженер, 

„Електроенергетика и електрообзавеждане” Диплома 

рег. № 112115/23.08.2012г., Университет: ТУ София;  

Професионален опит 20 год. във: 

1. 1995г. – 1997г. – Хотелски комплекс „Замъка 

Хранков”, ел. поддръжка; 

2. 1997г. – 2003г. – „Електра 2000” ООД, технически 

ръководител част Електро; 

3. 2003г. – 2007г. „Вилмат” ООД, ръководител 

проекти/контрол монтажни групи; 

4. 2007г. – до момента „АТ Инженеринг 2000” ООД – 

инженер ел. системи 

 

4. Специалист по ВиК – Лозанка Иванова 

Тодорова – строителен техник – спец. Водно 

строителство - Диплома серия Ж № 005865, 

Техникум по „Строителство и архитектура Г. К. 

Златков, гр. Брацигово, професионален опит 43 год. 

във: 

1. 1973г. -1977г. „Хидрострой” АД, Каскада 

Белмекен – Сестримо, строителен лаборант,  

2. 1977г. -1981г. Инвеститорска дирекция – Окръжен 

съвет, гр. Сливен, инвеститорски контрол,  

3. 1981г. – 1999г. – „Стройинжект” ООД, специалист 

ПТО; 

4. 1999г. – 2006г. – „Хидрострой София” ЕООД – 

специалист ПТО/технически ръководител; 

5. 2006г. – и в настоящия момент „АТ Инженеринг 

2000” ООД – специалист водно строителство; 

 

5. Специалист по ОВ – инж. Венцислав Найденов 

Кирилов, магистър – инженер топлинна и 

хидравлична техника, машинен инженер, Диплома 

рег. № 79217/21.11.2001г.  ТУ – София;  

професионален опит 11 год. във: 

1. 2002г. – 2004г. „Премиер-ГРУП” ЕООД, инженер 

ОВ и ОС/ ръководител монтажна група; 

2. 2004г. – 2009г. „Комфорт СЛ” ЕООД, инженер 

ОВиК; 

3. 2009г. до момента „АТ Инженеринг 2000” ООД – 

инженер ОВ и ОС; 

 

6. Специалист за контрол на качеството инж. 

Борис Руменов Първанов,  

Отговорник по контрола на качеството, магистър 

– строителен инженер – промишлено и гражданско 

строителство, Диплома серия ВДФС – 95 УАСГ, № 

000901, 1998г. УАСГ гр. София 

Допълнителна квалификация: Валидно 

удостоверение за контрол върху качеството на 
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изпълнение на строителството за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност № 0920-

50/13.06.2016г. издадено от Строителен 

квалификационен център 

професионален опит: 15/5 години като   

1. Тобо ООД, 1999г. – 2003. проектант – 

контструктор,  

2. Стоа фасади ООД, 2004г. – 2005г. – проектант – 

конструктор; 

3. Сиконко АД – 2005г. – 2005г. – технически 

ръководител; 

4. „АТ Инженеринг 2000” ООД – 2005г. – до 

настоящия момент, технически ръководител/лице 

извършващо контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството 04.07.2011г. – лице 

извършващо контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност. 

 

7. Специалист по безопасни условия на труд – 

инж. Адриана Николаева Джокова:  

Специалист по безопасни условия на труд – 

магистър/строителен инженер – промишлено и 

гражданско строителство/ Диплома серия В 81 № 

008331 – 1981г., ВИАС, гр. София  

Допълнителна квалификация:  

Валидно удостоверение за координатор по 

безопасност и здраве № 02432/09.12.2015г. изд. от 

Строителен квалификационен център  

 

Валидно удостоверение за длъжностно лице, за 

контрол по ЗБУТ № 02431 от 08.12.2015г. изд. от 

Строителен квалификационен център 

 

Професионален опит: 33 год./8 год. 

1. ЗРЧНО – Дружба гр. Монтана, 1981г.- 1991г. 

проектант метални конструкции; 

2. Строителен техникум „Пеньо Пенев” – гр. 

Монтана – 1991г. 2000г. – преподавател по 

„Технология на строителното поризводство”; 

3. Строителна фирма НИКМИ – гр. София, 2000г- 

2001г. – специалист ПТО; 

4. „АТ Инженеринг 2000” ООД – 2002г. – до 

настоящия момент, специалист ПГС; 

От 2007г. до момента – длъжностно лице по 

безопасност и здраве/координатор по безопасност и 

здраве в проектирането и строителството; 

Контрол по спазване изискванията за безопасна 

работа при извършване на СМР на строежа; 

Контрол по спазване на нормативните изисквания 

при съставяне на необходимите документи и контрол 

по спазването им, и др. 
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 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: а) доставчика 

на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост 

от изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

1.1. Телехендлер –  

1.2. Платформа повдигаща телескопична 

1.3. Ножична електрическа, самоходна платформа 

1.4. Товарен автомобил - самосвал 

1.5. Товарен автомобил – самосвал 

1.6. Товарен автомобил – самосвал 

1.7. Товарен автомобил - самосвал 
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1.8. Лекотоварен автомобил 

1.9. Лекотоварен автомобил 

1.10. Газопламъчни горелки – 2 бр. 

1.11. Улеи за строителниотпадъци 

1.12. Заваръчни апарати – 5 бр. 

1.13. Оградни пана комплект –  

1.14. Скеле – над 3000м2 

1.15. Пробивна техника 

1.16. Металорежещи инструменти 

1.17. Комплект за монтаж  

1.18. Машина за заварка 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

[„Планинг” ЕООД ] 5 % 

Изготвяне на технически проект по всички части, 

КСС и осъществяване на авторски надзор 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 
ISO 9001:2008 

Сертификат № рег. № 01 1001334305, валиден до 
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сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

19.07.2018г. 

Обхват: проектиране и цялостно изграждане на 

промишлени, жилищни, обществени и 

инфраструктурни обекти 

 

 

www.tuv.com 

 

Тюф Рейнланд-България ЕООД 

ИА БСА 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Отговор: ДА 

 

ISO 14001:2005 

Сертификат № рег. № TRBA 110 0090, валиден до 

14.09.2018г. 

 

Обхват: Обхват: проектиране и цялостно изграждане 

на промишлени, жилищни, обществени и 

инфраструктурни обекти 

 

www.tuv.com 

 

Тюф Рейнланд-България ЕООД 

ИА БСА 

 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил исканата информация  

 

12. Документи  

  1.Удостоверение от „София Франс Ауто - 

Пропъртис” ЕООД от 07.07.2014г. – 1 стр. заверено 

копие; 

2.Удостоверение изх. № 6/30.07.2014г. от „Спортис 

ИММО” ЕООД – 1 стр. заверено копие; 

3.Удостоверение с изх. № 1485/11.11.2015г. от 

„Интерлийз” ЕАД – 1 стр. заверено копие; 

4.Удостоверение с изх. № 021/12.11.2015г. от 

„И.Н.А. Трейдинг” ООД – 1 стр. заверено копие; 

5.Удостоверение с изх. № СБ – 243 от 05.11.2015г. от 

„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ” ООД – 1 стр. заверено копие; 

6.Удостоверение с изх. № 72-00-635/24.09.2015г. от 

СУ „Св. Климент Охридски” – 1 стр. заверено копие; 

7.Удостоверение с изх. № 21-32-9/11.10.2016г. от МО 

на РБ – 2 стр. заверено копие; 

Доклад на независимия одитор от 07.04.2014г.  

http://www.tuv.com/
http://www.tuv.com/
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13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството подизпълнител с дата 23.11.2016г.   

„ПЛАНИНГ” ЕООД, ЕИК 175308408 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

Удостоверение за актуално състояние от Агенция по 

вписванията, Търговски регистър 

Изх. № 20161006124405/06.10.2016г.  
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която е установен www.registryagency.bg 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот [1 769 лв] 

година: [2014] оборот [1 909 лв] 

година: [2015] оборот [2 405лв] 

 

Брой години, среден оборот:  

3 години, 2028 лв. 

 

Забележка: сумите са в хил. лв. 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот [1 769 лв] 

година: [2014] оборот [1 909 лв] 

година: [2015] оборот [2 405лв] 

 

Брой години, среден оборот:  

3 години, 2028 лв. 

 

Забележка: сумите са в хил. лв. 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: Ако съответната 

информация е на разположение 

в електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация 

500 000 /петстотин хиляди/ - едно събитие,  

 

500 000 /петстотин хиляди/ - в агрегат, евро 

„ДЗИ – общо застраховане” ЕАД,  

Застрахователна полица № 212216210000020, 

валидност до 04.08.2017г. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
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 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: През референтния 

период  икономическият 

оператор е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните основни 

услуги от посочения вид: при 

изготвяне на списъка, моля ,  

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали 

са публични или частни 

субекти 

 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проект: 

жилищен 

комплекс с 

еднофамилни 

сгради и 

сграда за 

охрана в УПИ 

Х-790, 2730 от 

кв. 7, 

„Малинова 

долина – 

обслужващи 

обекти на 

околовръстен 

път” район 

„Витоша” – 

СО, по плана 

на гр. София 

РЗП: 12 100 

кв.м. Работите 

включват:  

Предпроекти 

проучвания, 

изготвяне и 

координиране 

на комплексни 

инвестиционни 

проекти по 

архитектура и 

всички части 

във фази 

идеен, 

технически, и 

работен 

проект; 

изготвяне на 

количествени 

сметки и 

тръжна 

документация; 

авторски 

надзор по 

време на 

строителството 

460 000 

лв. без 

ДДС 

25.07.2014г. 

до 

15.10.2016г.  

„Гаритидж 

инвестмънт 

мениджмънт” 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

1. Ръководител екип – архитект: 

Илиан Георгиев Илиев, 22 г. професионалн стаж, 

магистър архитект, рег. № КАБ – 02316; 
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качеството: При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор ще 

може да използва технически 

лица или органи при 

извършване на строителството: 

2. Проектант по част конструктивна: 

Илия Милков Алашки – 20 г. професионален стаж, 

магистър строителен инженер, ПГС, рег. № КИИП 

10453; 

 

3. Технически контрол по част конструктивна за 

конструкции на сгради и съоръжения: 

Людмил Иванов Иванов, 25 г. професионален стаж, 

магистър строителен инженер, специалност ПГС, 

рег. № КИИП № 01320; 

 

4. Проектант по част ВиК: 

Райна Кирова Терзиева- 15 г. професионален стаж, 

магистър – инженер по ВиК, рег. № КИИП – 08046; 

 

5. Проектант по част ОВК и проектант по част 

„Енергийна ефестивност” – Лилия георгиева 

Апостолова – 9 г. професионален стаж, магистър – 

инженер по топлотехника, рег. № КИИП 42477; 

 

6. Проектант по част електрическа: Мария Василева 

Попова – 36 г. професионален стаж, магистър 

електро- инженер, рег. № в КИИП 00157, 

 

7. Проектаснт по част пожарна безопасност:  

Желязко Костов Атанасов, 32 г. професионален стаж, 

магистър – инженер по противопожарна техника и 

безопасност, рег. № КИИП 09287,  

 

8. Проектант по част ПБЗ и проектант по част ПУСО: 

Бурян Петров Димитров, 40 г. професионален стаж, 

магистър, строителен инженер, рег. № в КИИП – 

06192, Сертификат № 891/08.09.2014г. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати 

институции или агенции по 

контрол на качеството, 

доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 
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координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[BS OHSAS 18001:2007| 

 

Сертификат № рег. № 190BGOH, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 
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са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

[ISO 9001:2008]  

Сертификат № рег. № 229BGQS, валиден до 

15.09.2017г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[ISO 14001:2004]  

Сертификат № рег. № 187BGES, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

[BS OHSAS 18001:2007| 

 

Сертификат № рег. № 190BGOH, валиден до 

29.11.2018г. 

Обхват: Комплексно проучване, консултиране и 

цялостно проектиране на сгради, комплекси и 

съоръжения, интериор и градоустройство, 

координиране и управление на инвестиционни 

проекти 

 

www.eurocert.gr 

Евросерт България 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

14. Други документи 1. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител в обществената поръчка от 

„Планинг” ЕООД – 1 стр. в оригинал – без дата; 

2. Референция от „София парк вилас” АД от 

25.10.2016г. – заверено копие – 2 бр. – 2 стр.; 

 

 

 

            III.31.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, наличието на професионален опит в 

техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за 

ръководителя на екипа, и професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни 
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условия на труд на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми от Възложителя, съгласно 

изискванията в точка 10.5.2. Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава екип от проектанти за изпълнение на проектирането, следва да 

се вземе предвид, че в случай на използване на трети лица, чиито капацитет се използва за 

изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации 

Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и 

документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните 

ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за 

участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва 

чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”.  

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 

персонал, участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, е декларирал в „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-

район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка само за 

част ІV, без да посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

 

III.31.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „АТ Инженеринг 2000” ООД да представи ЕЕДОП с деклариран в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, професионален опит в 

техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за 

ръководителя на екипа, и професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми от Възложителя, съгласно 

изискванията в точка 10.5.2. Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на проектирането 

като част от поръчката, екипа от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът или подизпълнителят следва да представят ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с 

точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни 
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положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.31.1.3 

от настоящия протокол. 

 

 

III.32. Оферта № 32 от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 3 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 32 - РСЛ16-ТД26-

1990/23.11.2016г. – „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, 

ЕИК 831555095 

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите 

в офертата – в оригинал от 22.11.2016г. 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец 1 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 62 стр.; 

2. Линеен календарен график за изпълнение на 

проектирането, в оригинал 1 стр. 

3. График за изпълнение на обекта,в оригинал, 

1 стр.; 

4. Декларации за съответствие, декларации за 

експлоатационни характеристики, декларации 

за характеристиките на строителния продукт, 

заверение копия, 17 стр.  

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095 е представил декларация по образец 

2 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

2. Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 е представил декларация по Образец 

2 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 

831555095 е представил декларация по образец 

3 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр.; 

2. Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 е представил декларация по Образец 

3 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр.; 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и 

1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД , ЕИК 

831555095 е представил декларация по образец 
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осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

4 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

2. Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 е представил декларация по Образец 

4 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

1. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД , ЕИК 

831555095 е представил декларация по образец 

5 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр.; 

2. Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 е представил декларация по Образец 

5 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД , ЕИК 

831555095 е представил декларация по образец 

7 на Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 1 

стр. 

2.Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 не е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

1.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД , ЕИК 

831555095 е представил пълна декларация по 

образец 7А на Възложителя, в оригинал, 2 стр.; 

 

2.Подизпълнителят „СИАР” ЕООД, ЕИК 

175236346 не е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е 

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан с дата 22.11.2016г. 

 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 
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 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност”  

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Централен професионален регистър на  

строителя 

Удостоверение № 10461/ 07.05.2008 

 

Удостоверение № 1 - TV 013426 

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения, съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС; 

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА 

КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.5, ал.6 от 

ПРВВЦПРС 

Срок на валидност на контролниа талон 

30.09.2017 г. 

 

Удостоверение № 1 - TV 010764 

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения, съгласно чл.5, ал.4 от 

ПРВВЦПРС; 

СТРОЕЖИ по чл. 137,ал.1,т.1,буква „М"; т.4, 

буква „Е" и т.5, буква „Е"; 

Срок на валидност на контролниа талон 

30.09.2017 г. 

 2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор да 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Година: 2013 оборот: 3562 хил.лева 

Година: 2014 оборот: 3140 хил. лева 
Година: 2015 оборот: 3100 хил. лева 
 

 

2013 г. - 3387 хил. лева 

2014 г. - 3052 хил. лева  

2015 г. - 3003 хил. лева 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

година: 2015 оборот: 171 хил. лева 

година: 2014 оборот: 96 хил. лева 

година: 2013 оборот: 635 хил. лева 
 

 

 

 

 

 

Брой години – 3, 

Среден годишен оборот : 300,66 хил. лева 

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

1 000 000 лв 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

Брой години : 5  

Строителни работи: 

1. Изграждане и реконструкция на сграда- 

трезор към Историческия музей в гр. 

Панагюрище -2011 г. 
2. Творческа база НИНКН - гр. Созопол -

2011г. 

Възстановяване на покрив след пожар, 
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разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временна ограда и ремонт на масивна сграда 

3. АИР Боженци - извършване на СМР на 

7 обекта-2013 г. 

4. Цялостно саниране на основната сграда и 

обслужващата постройка на музея на солта - гр. 

Поморие - 2013 г. 

5. Изпълнение на СМР по проект 

„Реконструкция покрив, саниране и дренаж на 

сградата на народно читалище Х.Н.Д. 

Палавеев-1869"-2013 г. 

6. Саниране НГЧИ- 2014 г. 

7. Къща-музей „Иван Вазов" - ремонт на 

фасади -2015 

 16) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Ръководител екип: Гинка Христова Минчева 

Технически ръководител: Донка Илиева 

Желязкова 

Специалист „Контрол върху качеството": 

Петър Христов Капитански 

Специалист „БЗУТ": Младен Георгиев Толев 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2005  

ISO 18001:2007 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 
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капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

Ръководител екип: Гинка Христова 

Минчева 

Образование: висше 

Степен : магистър 

Квалификация:  

строителен инженер 

Специалност: ПГС 

 

Професионален опит: от 1998 до момента 

работи в Реставрация ЕАД 

Опит като ръководител екип на следните 

обекти на Реставрация ЕАД: Античен културно 

- комуникационен център Сердика 2015-2016г.; 

АИР „Боженци" 2013г., Владишки мост. 

Работила е като ръководител екип на следните 

обекти: Защитени жилища - Горна Оряховица 

2007; Жилища за социално слаби - Горна 

Оряховица -2007; Изграждане на защитено 

жилище гр. Дебелец - 20087; Дом за възрастни 

хора с. Драганово - груб строеж - 2007; Дом за 

възрастни хора В и к, ел и ОВ - 2008; Дом за 

възрастни хора с. Драганово - изграждане на 

достъпна среда, рампи, площадки, тротоари- 

2009. 

Вписана е в публичния регистър на 

министерство на културата № 09-00-

105/31.07.2012 г. 

 

Технически ръководител: Донка Илиева 

Желязкова 

Образование: средно специално 

Квалификация: строителен техник 

Специалност: строителство и архитектура 

Професионален опит: от 2000 до момента 

работи в Реставрация ЕАД , като 

ръководител група, технически ръководител и 

ръководител обект. 

На следните обекти, изпълняване от 

Реставрация ЕАД е работила като технически 

ръководител: Римски терми 2011 г., Княжески 

манастир на Св. Княз Борис"- 2011г., ИАР 

2012г., ИАР Велики Преслав 2013г., Античен 

културно-комуникационен център Сердика - 

2015-2016 г.и др.Осъществява непосредствено-

то оперативно-стопанско, техническо и 

административно ръководство на строителния 

обект. 

Вписана е в публичния регистър на 

министерство на културата № У-41/04.04.2016 



 

438 

 

 

Специалист „Контрол върху качеството": 

Петър Христов Капитански 

Образование:  висше, степен: магистър, 

класификация: строителен инженер, 

специалност ПГС 

Професионална квалификация: Специалист по 

контрола на качеството за изпълнение на 

строителството за съответствие на влаганите 

строителни материали, съг. Удостоверение № 

118/22.08.2016 г. издадено от Центъра за 

професионално обучение Арександра за 

„Осъществяване на контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност" със срок на 

валидност 2 години 

Професионален опит: 

Реставрация ЕАД -септември 2016 до 

момента -отг. Качеството - консултант 

Водстрой 98 АД 2012 до момента-техн. Р-л 

Водстрой 98 АД 2016 - контрол по качеството 

Аванте ЕООД, 2007 -2011 -техн. Ръководител 

Балканстрой АД, 2004-2007- геодезист 

Балканстрой АД, 2003-2004 - помощник 

технически 
 
ръководител. 

 

Специалист „БЗУТ": Младен Георгиев 

Толев  

образование средно 

Квалификация: строителен техник 
 

Специалност: строителство и архитектура 

Професионална квалификация: 

Длъжностно лице по безопасност и здраве съгл. 

Изискванията на наредба № 3 от 27.07.1998 на 

МТСП, наредба N9 РД -07- 2/16.12.2009г. и 

Наредба 2/22.03.2004 на МТСП и МРРБ, съгл. 

Удостоверение № 203/23.02.2016 г. на Лот-

Консулт ЕООД, център за професионално 

обучение, лицензия № 200812597/16.07.2008 г. 

и протокол № 384/2016г. за трета 

квалификационна група при работа по 

електрообзавеждане с напрежение до 1000 

волта. 

 

Професионален опит: от 2004 до настоящия 

момент работи в Реставрация ЕАД като 

технически ръководител и специалист БЗУТ от 

2012г. на следните обекти: 

-сграда -трезор на Панагюрското златно 

съкровище 2011 г; 

НИАР „Плиска"- възстановяване социализация 

на НИАР Плиска; 
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- изпълнение на СМР в 7 обекта в АИР 

Боженци- 2013 г. 

- извършване на КРР и СМР като комплекс от 

мерки за осигуряване на достъп и социализация 

на средновековен град и крепост „Хоталич"-

2013 г. 

-СМР на Централна минерална баня -2013 г. 

-реставрация, консервация, развитие и 

експониране на НАР Кабиле и Безистена в гр. 

Ямбол-2013 г. 

- реставрация и аварийно укрепване на скална 

ц-ва Св. Св. Константин и Елена" АР Яйлата- 

2013-2014 г. 

-консервационни и реставрационни работи по 

Транспортен възел „Лъвов мост"-2014 г. 

-Античен културно-комуникационен център 

„Сердика" -2015-2016 г. 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

През етапа на строителство се вземат мерки за 

постигане на целите за опазване на околната 

среда: - строителни материали: 

Използват се устойчиви строителни материали, 

с дълъг цикъл и ефективност, и не съдържащи 

вредни или канцерогенни вещества. 

Намаляване вредните емисии въглероден 

двуокис в резултат транспортиране на 

строителни материали и продукти. 

Предвижда се използване на контейнери за 

събиране и транспортиране на строителните 

отпадъци. 

Обектът да се изпълни с минимално вдигане на 

шум и с грижа за опазване на околната среда. 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава: 

2013 г. - 60 души, 

2014 г.-59 души, 

2015 г. - 60 души 

Година, брой на ръководните кадри: 

2013 г. - 4 души, 

2014 г. -6 души, 

2015 г. - 5 души 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

2000 м
2
 фасадно скеле Електрогенератор 

ЕС5000 Заваръчен апарат ТР 1500 Бъркалка за 

разтвори Бетонобъркачки  

Подемник 

Пробивни машини Хилти Електрически трион  

Кофражни платна 

Товарен автомобил с кран Мерседес 817  

Товарен автомобил Пежо боксер 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно изражение от 

Не е попълнена за използването на 

подизпълнител 
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поръчката/ 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може ли 

да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в обявлението 

или в документацията за 

поръчката? 

ISO 9001:2008 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

Сертификат ISO 9001:2008 за прилагане на 

система за управление на качество 

№ на сертификата BAS QMS V 895-1 валиден  

до 11.07.2018 Г. 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Сертификат ISO 14001:2005 за прилагане на 

система за управление на околната среда 

№ на сертификата ВAS EMS V 896-1- валиден 

до 11.07.2018 г. 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът не е попълнил исканата 

информация, ЕЕДОП не е подписан от всички 

задължени лица 

 

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Подизпълнителят ”СИАР” ЕООД; ЕИК 

175236346 

 е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан без дата  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Подизпълнителят е попълнил надлежно 

исканата информация  
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 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

100 000 лева 

 

Застрахователна полица за СИАР ЕООД 

№2122162130000467/17.11.2016г от ДЗИ- 

Общо застраховане ЕАД 

 

ПРОЕКТАНТИ 

*Арх. Маруся Великова Бобева - Влахова 

Застраховка „Професионална отговорност“ 

Полица № 16 517 1317 0000549272/ 

24.10.2016г. ЗАД „Армеец“ 

 

*инж. Румена Христова Диамандиева- 

конструктор 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 131801530 70000087/Алианц 

България“ 

 

*инж. Златинка Василева Велева - проектант 

ВиК 

Застраховка „Професионална отговорност на 
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участниците в строителството“ 

Полица № 7261610000348/01.05.2016/ ЗАД 

„АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД 

 

*инж. Полет Игнатова Игнатова- проектант 

ЕЕ и ОВК 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 00958/18.04.2016/ ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС“ АД 

 

*инж. Красимир Веселинов Георгиев 

Проектант по част „Пожарна безопасност” 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица№212216231000003/05.01.2016г./ ДЗИ-

ЕАД 

 

*инж. Галя Пеева Караджова. Проектант част 

„ПБЗ” и Управление на отпадъците 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 01261 /03.10.2016г./ ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС“ АД ' ТЛ 

 

инж. Трайче Пандова Неделчева. Проектант 

част ЕЛЕКТРО 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 15 902 1317С 011069/ ЗАД „Армеец“ 

 

инж. Димитър Веселинов Имаретски- техн. 

контрол част Конструктивна 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 01045/30.05.2016/ ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС“ АД 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 
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 1б) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Описание Суми Дати Получатели 

  Изготвяне на 

обследване за 

установяване 

на техническ 

ите характери 

етики, 

свързани с 

изисквани ята 

по чл. 169, 

ал.1 т.1-5 и ал. 

2 от ЗУТ, и на 

Техническ и 

паспорт на 

Многофамилн

а жилищна 

сграда, 

находяща се 

на адрес: 

гр.Монтана, 

ж-к. 

"Младост" 

бл.13- 

Категория на 

строежа ІІІ; 

РЗП 5 125.38 

KB.M. Етажи 

- седем 

надземни и 

един 

полуподземен 

Обща 

височина 

23,70 м; 

 

25625 

лв 

04. 

2016г 

"БИЛДКОНСУЛТ 

БГ" ЕООД 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството 

Ръководител на екипа и проектант по част 

“Архитектурна“ 

Арх. Маруся Великова Бобева - Влахова 

Образование: Висше Квалификация: Архитект 

Удостоверение № 01702 за ППП за 2016г 

Удостоверение №ЕС 856/21.04.2011за 

професионална квалификация за обследване за 

ЕЕ и сертифициране на сгради; 

Застраховка „Професионална отговорност“ 

Полица № 15 517 1317 0000496876/ ЗАД 

„Армеец“ 

Общ лимит на отговорност: 50 000лв; 

Професионален опит: над 20г. 
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*Проектант по част „Конструкции“ инж. 

Румена Христова Диамандиева 
Образование: Висше 

Квалификация: Инженер - Промишлено е 

гражданско строителство - конструкции; 

Учебно заведение: Висш инженерно 

строителен институт, гр.София 

Диплом за завършено висше образование 

№007190/1978 

Удостоверение №01305 за ППП за 2016г 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Застраховка „Професионална отговорност“ 

Полица № 131801530 70000087/”Алеанц Б-я” 

Общ лимит на отговорност: 200 000лв 

Професионален опит : над 20 г 

 

Проектант по част „ОВК” + Енергийна 

ефективност 

инж. Полет Игнатова Игнатова 

Образование: Висше Квалификация: Машинен 

инженер; 

Степен - Магистър 

Специалност - Топлинна и масообменна 

техника 

Учебно заведение: „Технически университет” - 

София 

Удостоверение №01587 за ППП за 2016г; 

Удостоверение за професионална 

квалификация №ЕС 934/12.2015г специалност: 

„Обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради“ 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 00958/18.04.2016/ ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС“ АД 

Общ лимит на отговорност: 50 000лв Опит: над 

20 години; 

 

Проектант по част „Електрическа” инж. 

Трайче Пандова Неделчева 

Образование: Висше 

Диплома: С - МА № 008854/15.11.1973 г 

Степен : Магистър 

Квалификсация: “Електроснабдяване и 

електрообзавеждане на обществени и 

промешлени сгради“ 

Удостоверение №01587 за ППП за 2016г; Опит: 

над 20 години 

 

Проектант по част „Пожарна безопасност” 

инж. Красимир Веселинов Георгиев 

Образование: Висше Степен : Магистър 

Удостоверение №11964 за ППП за 2016г 



 

446 

 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ Полица № 

212216231000003/”ДЗИ” ЕАД 

Общ лимит на отговорност: 50 000лв 

Професионален опит - над 10г 

 

Проектант по част „ПБЗ” инж. Галя Пеева 

Караджова 

Образование: Висше Степен: Магистър-

инженер 

Квалификация: Промишлено и гражданско 

строителство 

Удостоверение №06108 за ППП за 2016г 

Удостоверение № 186/2006 за завършено 

обучение за координатор по безопасност и 

здраве в строителството; 

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № 15 902 1317С 011069/ЗАД „Армеец“ 

Общ лимит на отговорност: 100 000лв Опит: 

над 18години 

* Проектант по част управление на 

отпадъците инж. Галя Пеева Караджова 

Образование: Висше Степен: Магистър-

инженер 

Квалификация: Промишлено и гражданско 

строителство 

Удостоверение №06108 за ППП за 2016г 

Сертификат за управление на отпадъци 

№1313/12.01.2015г от КИИП Застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в 

строителството“ 

Полица № 15 902 1317С 011069/ЗАД „Армеец“ 

Общ лимит на отговорност: 100 000лв Опит: 

над 18год. 

 

*Проектант по част „В и К” инж. Златинка 

Василева Велева-Образование: Висше 

Квалификация: Водоснабдяване и Канализация 

Степен - Магистър Диплома №40359 /2011г 

Учебно заведение: УАСГ- София 

Удостоверение №42464 за ППП за 2016г  

Застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в строителството“ 

Полица № № 7261610000348/ ЗАД „АСЕТ 

ИНШУРЪНС“ АД 

Опит: над 5 години; 

Не е деклариран специалист по технически 

контрол по част Конструкции 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 
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 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  
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 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 
 
 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Подизпълнителя не е попълнил исканата 

информация – няма дата 

13. Документи  

  Програма – контрол по качеството на 

изпълнение в строителството и за съответствие 

на влаганите в строежите строителни продукти 

– копие вярно с оргинала 

  Удостоверение № 118/22.08.2016г. от ЦПО 

„Александра” на инж. Петър Христов 

Капитански за завършил курс по: „Контрол по 

качеството на изпълнение в строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти” – копие вярно с 

оргинала 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Петър Христов Капитански– в оргинал 

  Диплома за завършено висше образование на 

инж. Петър Христов Капитански - Серия АК № 
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02 от ВСУ „Любен Каравелов”– заверено копие 

  Диплома за завършено средно образование на 

Донка Илиева Желязкова- Серия Ж №018100 

от Техникум по строителство – Варна – 

заверено копие 

  Трудов Договор ЛС №47/01.02.2005 на Донка 

Илиева Желязкова с „Реставрация” ЕАД– 

заверено копие 

  Допълнително споразумение №78/31.03.2008г. 

към Трудов Договор ЛС №47/01.02.2005 на 

Донка Илиева Желязкова с „Реставрация” 

ЕАД– заверено копие 

  Удостоверение № 9-41/04.04.2016г. за вписване 

в публичен регистър по чл.165 от Закона за 

култ.наследство на  Донка Илиева Желязкова– 

заверено копие 

  Заповед №07/08.04.2011г. на Донка Илиева 

Желязкова за „Техн. Ръководител на обект 

”КРР на обект „Римски терми” - Варна – 

заверено копие 

  Заповед №28/13.09.2011г. на Донка Илиева 

Желязкова  за „Техн. Ръководител на обект 

”КРР на обект „Княжески манастир на Св.Княз 

Борис”” - Варна– заверено копие 

  Заповед №46/29.10.2010г. на Донка Илиева 

Желязкова  за „Техн. Ръководител „ на обект 

”КР на обект „Историко-Архиологически 

резерват Шуменска крепост” - Шумен– 

заверено копие 

  Референция  РД-13-662/05.06.2012г. на Донка 

Илиева Желязкова от РИМ Варна като „Техн. 

Ръководител на обекти „Римски терми”, 

„Аладжа манастир” и Караач теке” – заверено 

копие 

  Референция на Донка Илиева Желязкова от 

НИМ -Шумен като представител на 

„Реставрация” ЕАД , като ръководител проект 

НИАР„Плиска” – заверено копие 

  Референция  0948/23.02.2016г. на Донка 

Илиева Желязкова от Община Велики Преслав 

като „Техн. Ръководител „ на обекти „Дворцова 

църква” и „Владетелска базилика” в ИАР 

„Велики Преслав” – заверено копие 

  Грамота на Донка Илиева Желязкова по Проект 

„Красива България II” и Общински офис На 

проекта Варна като най-добър техн. 

ръководител– заверено копие 

  Удостоверение № 09-00-105 /31.07.2012г. за 

вписване в публичен регистър по чл.165 от 

Закона за култ.наследство на инж. Гинка 

Христова Минчева– заверено копие 

  Диплома за завършено висше образование на 

инж. Гинка Христова Минчева - Серия В 82 № 

008423 от ВИАС – София – заверено копие 
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  Диплома за преквалификация на инж.  Гинка 

Христова Минчева - № 00570 от ВМЕИ 

„В.И.Ленин” – София – заверено копие 

  Диплома за завършено средно образование на 

Гинка Христова Дончева - Серия Л №025042 от 

Техникум по строителство – гр.Велико 

Търново – заверено копие 

  Референция  от 18.03.2016г. на инж.  Гинка 

Христова Минчева от „Реставрация” ЕАД като 

„Техн. Ръководител на обекти за периода 1998 

– 2012 год. – заверено копие – 2 броя 

  Референция  от 2012г. на инж. Гинка Христова 

Минчева от „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД,  

гр.Велико Търново за участие в изпълнение на 

обекти– заверено копие 

  Референция от 2012г. на инж. Гинка Христова 

Минчева от от арх. Милен Маринов – 

инвеститорски контрол към Министерство на 

културата за обект „Хълм Трапезица”,  

гр.Велико Търново– заверено копие 

  Заповед №38/15.08.2016г. на инж.  Гинка 

Христова Минчева за „Техн. Ръководител на 

обект ”АК в землището на с.Маноле, община 

Марица”– заверено копие 

  Заповед №10/17.04.2015г. на инж.  Гинка 

Христова Минчева за „Техн. Ръководител на 

обект ”Архиологически нива под пл. 

Независимост”- гр.София – заверено копие 

  Заповед №11/26.02.2013г. на инж.  Гинка 

Христова Минчева за „Техн. Ръководител на 

обекти с възложитер Община Габрово – 

заверено копие 

  Заповед №08/04.04.2012г. на инж.  Гинка 

Христова Минчева за „Техн. Ръководител на 

обекти с възложител Община  Велико Търново 

– заверено копие 

  Диплома за завършено средно образование на 

Младен Георгиев Толев - №001550 от 

Техникум по строителство – гр.София – 

заверено копие 

  Длъжностна характеристика на    Младен 

Георгиев Толев от „Реставрация” ЕАД за 

длъжността  Специалист БЗУТ и техн. 

Ръководител”-  от 12.01.2009г.– заверено копие 

 
 

Заповед №21/05.08.2011г. на Младен Георгиев 

Толев за „Координатор БЗУТ и технически 

ръководител”на обект „Сграда трезор на 

Панагюрското златно съкровище”, гр. 

Панагюрище– заверено копие 

 
 

Заповед №17/19.06.2012г. на Младен Георгиев 

Толев за „Координатор БЗУТ и технически 

ръководител”на обект „НИАР Плиска”– 

заверено копие 

  Заповед №11/26.02.2013г. на Младен Георгиев 
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Толев за „Координатор БЗУТ и технически 

ръководител” на обекти с възложител Община 

Габрово – заверено копие 

  Заповед №31-1/13.09.2013г. на Младен 

Георгиев Толев за „Координатор БЗУТ и 

технически ръководител” на обект Централна 

минерална баня – заверено копие 

  Заповед №27-1/01.08.2013г. на Младен 

Георгиев Толев  за „Координатор БЗУТ”  на 

обект НАР „Кабиле” с възложител Община 

Ямбол – заверено копие 

  Заповед №38-1/28.10.2013г. на Младен 

Георгиев Толев за „Координатор БЗУТ” на 

обект скална църква „Св.Св. Константин и 

Елена” – заверено копие 

  Заповед №17-1/20.06.2014г. на Младен 

Георгиев Толев за „Координатор БЗУТ”  на 

обект Транспортен възел „Лъвов мост” – 

заверено копие 

 Удостоверение за завършен курс на  обучение 

по „Безопасност и здраве при работа”, на 

Младен Георгиев Толев № 0203/23.02.2016г. от 

ЦПО „Лот-Консулт” ЕООД - заверено копие 

  Протокол за проведен изпит по „Безопасност и 

здраве при работа”, на  Младен Георгиев Толев 

№ 384/29.03.2016г. от ЦПО „ Лот-Консулт ” 

ЕООД - заверено копие състоящо се от 3 

страници 

  Разрешение за ползване – изх.№ СТ-05-

28/08.01.2016г. Реставрация и консервация на 

„Шуменска крепост” и ефектно и художествено 

осветление” издадено от МРРБ - заверено 

копие състоящо се от 2 страници 

  Референция за „Реставрация” ЕАД издадена от 

община Габрово за извършване СМР на 7 

обекта в АИР „Боженци” - заверено копие 

състоящо се от 2 страници 

  Удостоверение изх. № 13/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на къща „ Митьо Станев” в АИР 

Боженци  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 09/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на къща „Дончо Попа” в АИР 

Боженци  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 17/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на строеж рехабилитация на 

улична настилка в АИР Боженци  – заверено 

копие 

  Удостоверение изх. № 16/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на паркинг при входа на АИР 

Боженци – заверено копие 
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  Удостоверение изх. № 15/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на новото школо „В Ансамбъл”  в 

АИР Боженци  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 11/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на  старото школо „В Ансамбъл” 

в АИР Боженци  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 14/13.02.2014г. издадено 

от Община Габрово за въвеждене в 

експлоатация на  административна сграда  „В 

Ансамбъл”  в АИР Боженци  – заверено копие 

  Удостоверение изх. № 36/18.06.2013г. издадено 

от Община Созопол за въвеждене в 

експлоатация на строеж  „Възстановяване и 

основен ремонт на съществуваща масивна 

сграда и ограда по вътрешна регулационни 

граници” по УПИ I кв.24, гр Созопол – 

заверено копие 

  Референция за „Реставрация” ЕАД № 0401-

94/27.01.2012г. издадена от Министерство на 

културата национален институт за недвижимо 

културно наследство за извършване СМР на 

„База НИНКН – гр.Созопол” - заверено копие  

  Референция за „Реставрация” ЕАД № ИД 26-

00-985/26.03.2012г. издадена от „Асарел 

Медет” АД за извършване СМР на „Сграда-

трезор – музей на Панагюрското златно 

съкровище” - заверено копие 

  Удостоверение изх. № 12/11.04.2012г. издадено 

от Община Панагюрище за въвеждене в 

експлоатация на „Сграда-трезор – музей на 

Панагюрското златно съкровище”  – заверено 

копие 

  Референция за ДЗЗД „ Нептун”-Бургас с 

партньор „Реставрация” ЕАД № 30-1050-

5/05.12.2013г. издадена от Община Поморие за 

извършване СМР на „Музей на солта – гр. 

Поморие” - заверено копие 

  Сертификат № BAS QMS V 895-1 на 

„Реставрация” ЕАД ISO 9001-2008 издаден от 

ИА „БСА” 

Срок на валидност : 

 до 11.07.2018г. – заверено копие 

  Сертификат № BAS EMS V 896-1 на 

„Реставрация” ЕАД ISO 14001-2005 издаден от 

ИА „БСА” Срок на валидност: до 11.07.2018г. – 

заверено копие 

  Сертификат № BAS OHSAS V 897-1  на 

„Реставрация” ЕАД ISO 18001-2007 издаден от 

ИА „БСА” 

Срок на валидност: до 11.07.2018г. – заверено 

копие 

  Удостоверение от КСБ на „Реставрация” ЕАД 
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№ 10461– заверено копие 

  Удостоверение от КСБ на „Реставрация” ЕАД, 

№ I-TV 014741– за първа група, строежи от 

първа до пета категория с валидност до 

30.09.2017г. - заверено копие 

  Удостоверение от КСБ на „Реставрация” ЕАД, 

№ I-TV 010870– за първа група, строежи  по 

чл.137, ал.1, т.1, буква „М”; т.4, буква „Е” и т.5, 

буква „Е” валидност до 30.09.2017г. - заверено 

копие 

  Застрахователна полица – трудова злополука 

на „Реставрация” ЕАД № 04400100009737- 

срок на застраховката до 31.05.2017г. издадена 

от ”ЗД ЕВРОИНС” – заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на  „Реставрация” ЕАД № 

0000513497- срок на застраховката до 

31.05.2017г. издадена от „АРМЕЕЦ”ЗАД – 

заверено копие 

  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на „СИАР” ЕООД с дата 22.11.2016г 

– заверено копие – състоящ се от 2 страници 

  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Галя Пеева Караджова-

проектант част ПБЗ и ПУСО с дата 22.11.2016г 

– заверено копие  

  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Румена Христова 

Диамандиева-проектант част Конструктивна с 

дата 22.11.2016г – заверено копие 

  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Трайче Пандова Неделчева-

проектант част Електро с дата 22.11.2016г – 

заверено копие 

  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Полет Игнатова Игнатова-

проектант част ОВК и ЕЕ с дата 22.11.2016г – 

заверено копие 

 
 

Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Златинка Василева Велева-

проектант част ВК с дата 22.11.2016г – 

заверено копие 

 
 

Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Димитър Веселинов 

Имаретски-технически контрол по част 

Конструктивна с дата 22.11.2016г – заверено 

копие 
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  Списък на изпълнени обекти през последните 3 

години, считано от датата на подаване на 

офертата на инж. Красимир Веселинов 

Георгиев-проектант част ПБ с дата 22.11.2016г 

– заверено копие 

  Списък на техническия и ръководен персонал, 

който ще отговаря за изпълнение на поръчката 

на „СИАР” ЕООД с дата 22.11.2016г – заверено 

копие – състоящ се от 3 страници 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на арх. Маруся Великова 

Бобева-Влахова – рег.№ 01702 от камарата на 

архитектите в Б-я валидна до 31.12.2016г. – 

заверено копие 

  Удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС 856/21.04.2011г. на 

Маруся Великова Бобева-Влахова за за 

обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради ТУ София – заверено 

копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от  инж. Галя Пеева Караджова с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Димитър Веселинов Имаретски с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Трайче Пандова Неделчева с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Румена Христова Диамандиева с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Полет Игнатова Игнатова   с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Красимир Веселинов Георгиев с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от инж. Златинка Василева Велева с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Декларация за разположение на член от екипа 

от арх. Маруся Великова Бобева-Влахова с дата 

22.11.2016г – заверено копие 

  Референция за „СИАР” ЕООД  издадена от 

„Билдконсулт БГ” ЕООД за изпълнение на 

договор с предмет: „Изготвяне на обследване и 

технически паспорт на многофамилна 

жилищна сграда –гр. Монтана” - заверено 

копие 

  Референция за арх. Маруся Великова Бобева-

Влахова № 016/31.10.2016г. издадена от 

„Архитектурно студио Бояна” ЕООД за 

„Изготвяне на обследване за установяване на 
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технически характеристики и изготвяне на 

технически паспорт на 3 обекта – гр.Трявна ” с 

дата 31.10.2016 - заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на Маруся Великова Бобева-

Влахова № 0000549272 - срок на застраховката 

до 23.10.2017г. издадена от „”АРМЕЕЦ”ЗАД – 

заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Румена Христова 

Диамандиева – рег.№ 01305 за 2016г от КИИП 

– заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на Румена Христова Диамандиева 

№ 1306758 - срок на застраховката до 

10.12.2016г. издадена от „Алианц Б-я”ЗАД – 

заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Трайче Пандова 

Неделчева – рег.№ 00160 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Сертификат №01261/03.10.2016 за 

професионална отговорност на     Трайче 

Пандова Неделчева - срок на застраховката до 

04.10.2017г. издадена от „Асет иншурънс”ЗАД 

АД – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Полет Игнатова 

Игнатова – рег.№ 01587 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС 934/12.07.2012г. на  Полет 

Игнатова Игнатова за обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради” – ТУ 

София– заверено копие 

  Сертификат №00958/18.04.2016 за 

професионална отговорност на Полет Игнатова 

Игнатова - срок на застраховката до 

18.04.2017г. издадена от „Асет иншурънс”ЗАД 

АД – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Златинка Василева 

Велева – рег.№ 42464 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Застрахователна полица  №7261610000348 за 

професионална отговорност на Златинка 

Василева Велева - срок на застраховката до 

30.04.2017г. издадена от „Асет иншурънс”ЗАД 

АД – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Галя Пеева 

Караджова – рег.№ 06108 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Удостоверение за завършено обучение № 
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III.32.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е декларирал в точка 1) от Раздел А „Годност” на 

Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, информация за наличие на Удостоверение 

№ I-TV 013426, за първа група, строежи от първа до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 

от ПРВВЦПР и Удостоверение № I-TV 010764, за първа група, строежи от по чл. 137, ал. 

1, точка 1, буква Е и точка 5, буква Е, с номера които не съответстват на номерата на 

заверените копия от удостоверения, които е представил участника, като доказателство, а 

също така не съответстват на номерата на Удостоверенията, достъпни на електронната 

страница на КСБ, ЦПРС, видно от направената служебна справка от Комисията. 

186/2006г. на Галя Пеева Караджова   за 

координатор по безопасност и здраве в 

строителството – Бизнес център „Информа 

интелект” ООД– заверено копие 

  Удостоверение за Управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали на     инж. Галя Пеева 

Караджова – рег.№ 1313/12.01.2015г. от КИИП 

– заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на Галя Пеева Караджова № 

159021317С - 011069 - срок на застраховката до 

02.12.2016г. издадена от „АРМЕЕЦ”ЗАД – 

заверено копие - стара 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Красимир Веселинов 

Георгиев – рег.№ 11964 за 2016г от КИИП – 

заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на     Красимир Веселинов 

Георгиев № 212216231000003/05.01.2016 - срок 

на застраховката до 04.01.2017г. издадена от 

”ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – 

заверено копие 

  Удостоверение за упражняване на технически 

контрол по част конструктивна на инж. 

Димитър Веселинов Имаретски – рег.№ 00130 

за 2016г от КИИП – заверено копие 

  Застрахователна полица  №01045/30.05.2016 за 

професионална отговорност на Димитър 

Веселинов Имаретски - срок на застраховката 

до 31.05.2017г. издадена от „Асет 

иншурънс”ЗАД АД – заверено копие 

  Застрахователна полица – професионална 

отговорност на „СИАР” ЕООД  

212216213000467/17.11.2016 - срок на 

застраховката до 17.11.2017г. издадена от 

”ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – 

заверено копие – в две страници 
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2. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД не е декларирал в точка 10) от раздел „Технически 

и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация 

за подизпълнителя „СИАР” ЕООД, на който възнамерява да възложи изпълнението на 

процентна част от поръчката и доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, 

съгласно точка 7.7.1 от Раздел ІІІ „Изисквания към участниците” от документацията на 

Възложителя. 

3. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД е представил ЕЕДОП, който не е подписан от 

всички лица, членове на управителни и надзорни съвети и декларирани в декларация 

образец 7 от документацията на Възложителя, подписана от изпълнителния директор на 

участника. 

4. Участникът не е представил декларации по образец № 7А от документацията на 

Възложителя за всички лица, членове на управителни и надзорни съвети. 

5. Участникът не е декларирал в ЕЕДОП-А си в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор” притежаването на 

специалист за извършване на технически контрол по част „Конструкции” като част от 

екипа от проектанти, посочен в точка 10.5.1 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

6. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си, че ще използва 

инженерно-технически персонал в следния състав: Ръководител екип, Технически 

ръководител, Специалист „Контрол върху качеството”, Специалист по „БЗУТ”, с 

деклариран професионален опит, професионална квалификация, въведени в експлоатация 

обекти и на работа при участника ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, съгласно изискванията на 

точка 10.5.2 и във връзка с точка 10.6.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. Участникът не е декларирал в точка 6) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-

а си следния инженерно-технически персонал: Специалист по електротехника, 

Специалист по водоснабдяване и канализация, Специалист по отопление и вентилация, 

съгласно изискванията на точка 10.5.2 и във връзка с точка 10.6.2 от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

7. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 

от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

8. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „СИАР” 

ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за 

лицето подизпълнител в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част 

IІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

9. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   
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10. Подизпълнителят е представил ЕЕДОП без посочена дата. Подизпълнителят не е 

попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е посочил „част, 

раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

III.32.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП с отстранено несъответствие 

в точка 1) от Раздел А „Годност” на част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП относно 

информацията за наличие на Удостоверение за първа група, строежи от първа до пета 

категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПР и Удостоверение за първа група, строежи от 

по чл. 137, ал. 1, точка 1, буква Е и точка 5, буква Е, с номерата които съответстват на 

номерата на заверените копия от удостоверения, които е представил участника, като 

доказателство, и също така достъпни на електронната страница на КСБ, ЦПРС. 

2.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, с отстранена липса на 

информация в точка 10) от раздел „Технически и професионални способности” на част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за подизпълнителя „СИАР” ЕООД, на 

който възнамерява да възложи изпълнението на процентна част от поръчката и да 

представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 

от Раздел ІІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

3.Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, подписан от всички лица, 

членове на управителни и надзорни съвети и декларирани в декларация образец 7 от 

документацията на възложителя, подписана включително и от изпълнителния директор на 

участника. 

4. Участникът да представи декларации по образец № 7А от документацията на 

Възложителя за всички лица, членове на управителни и надзорни съвети съгласно 

разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

5. Участникът ”РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД да представи ЕЕДОП, с отстранена липса на 

информация в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални способности” от част 

ІV „Критерии за подбор”, съгласно посоченото в III.32.1.5 от настоящия протокол.  

6. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” от част ІV „Критерии за подбор”, 

съгласно посоченото в III.32.1.6 от настоящия протокол и освен цитирания по-горе 

собствен персонал, да декларира че разполага с инженерно-технически персонал: 

Специалист по електротехника, Специалист по водоснабдяване и канализация, 

Специалист по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.5.2 и във 

връзка с точка 10.6.2 от част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

7.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 

10.5 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или подизпълнителят следва да 
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представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

8. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „СИАР” ЕООД, 

за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за 

подизпълнителя в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

9. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.32.1.9 от настоящия протокол.  

10. Подизпълнителят да представи датиран ЕЕДОП с отстранена липса на информация в 

част VI „Заключителни положения“  съгласно посоченото в III.32.1.10 от настоящия 

протокол.  

 

III.33. Оферта № 33 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 11 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 33 - РСЛ16-ТД26-

1991/23.11.2016г. – „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 176740940  

Обособена позиция № 11 / ж.к. ,,Христо 

Смирненски”, бл. 33 /; тел. 029865091; 

 e- mail ivtcosulteood@gmail.com 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на 

документите с дата 21.11.2016г. – оригинал, 

1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 22.11.2016г. в оригинал, 

ведно с Техническо предложение,  

Приложено е представяне на участника и 

обяснителна записка към предложението, 

33 стр. в оригинал 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал; 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на Участникът е представил декларация по 
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НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с 

ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Образец 5 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 22.11.2016г. в 

оригинал; 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложителя от 22.11.2016г.  

в оригинал с подпис и печат; 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11.Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващия дружеството „ИВТ 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 с дата 

22.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 



 

461 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

Регистър на лицата, извършващи дейността 

консултант съгл. Чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003 

към ДНСК – Лиценз на оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти 

и/или упражняване на строителен надзор, 

лиценз № ЛК-000567/13.07.2007г., валиден 

до 13.07.2017г. изд. от МРРБ за оценка на 

съответствието и упражняване на 

строителен надзор 

 

Участникът е посочил данни за достъп по 

електронен път до ДНСК до исканите  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

300 000 лева 

 

www.armeec/bg ЗАД „Армеец”, застр. 

полица № 16 515 1317 - 0000560320 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
  

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е извършил 

следните основни доставки или 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация за 3 години  

 
Описание Суми Дати Получатели 

Осъществяване на 

дейности по 

строителен надзор 

в рамките на 

инвестиционен 

проект 

„Интегриран воден 

проект на Община 

Казанлък. Етап 2; 

Реконструкция и 

модернизация на 

ГПСОв - 

Казанлък”, вкл. 

оценка на 

съответствието на 

работни проекти и 

строителен надзор 

при въвеждане на 

мерки за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност в 

съответствие със 

законодателството 

на РБългария на 

адмитистративно – 

битова сграда, 

305 

000 

лв 

без 

ДДС 

29.11. 

2012г. 

21.11. 

2015г.  

Общ. 

Казанлък 

http://www.armeec/bg
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Битово – 

лабораторна 

сграда и др. 

обслужващи 

сгради, част от 

сградния фонд на 

ГПСОВ гр. 

Казанлък, с общо 

РЗП 1750м2. 

Изпълнената 

услуга включва 

следните 

дейности: 1.1. 

Инжерен по 

смисъла на 

договорните 

условия на FIDIC 

за договорни 

условия за 

строителство на 

енергийни и 

промишлени 

обекти при 

проектно 

осигуряване от 

страна на 

изпълнителя (Нова 

жълта книга); 1.2. 

Строителен надзор 

в проектирането и 

строителството по 

см. На ЗУТ в 

обеми, обхват 

съгласно 

изискванията на 

приложимата 

нормативна уредба 

в РБългария, в т.ч.: 

Изготвяне на 

Доклад за оценка 

на съответствие на 

работния проект, 

съгласно чл. 166, 

ал. 1 т. 1 от ЗУТ,  

-Осъществяване на 

контрол вълху 

законосъобразното 

започване на 

строежа; -

Осъществяване на 

контрол на 

пълнотата и 

правилното 

съставяне на 

актовете и 

протоколите по 

време на 

строителството; - 

Осъществяване на 

контрол на 

изпълнението на 

строежите в 

съответствие с 

одобрените 

инвестиционни 
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проекти и 

съгласно 

изискванията по 

чл. 169, ал. 1 и ал. 

2 от ЗУТ; - 

Осъществяване на 

контрол с цел 

недопускане на 

увреждане на 

трети лица и 

имоти в следствие 

на строителството; 

- Контрол за 

спазване на всички 

изисквания по 

отношение на 

годността на 

строежа за 

въвеждане ва 

експлоатация; - 

Извършване на 

оценка за 

достъпност на 

строежа от лица с 

увреждания, в 

съответствие със 

законодателството; 

- Контрол на 

строителните 

продукти по чл. 

169а, ал. 1 от ЗЕТ 

при извършване на 

оценката на 

съответствието на 

инвестиционните 

проекти и при 

упражняване на 

строителен надзор; 

- Контрол върху 

документирането 

на всички 

обстоятелства, 

свързани със 

строежа, като 

предаването и 

приемането на 

строителната 

площадка, 

строителните и 

монтажните 

работи, 

подлежащи на 

закриване, 

междинните  

заключителните 

актове за приемане 

и предаване на 

строителни и 

монтажни работи 

и др.; 

- Контрол за 

годността на 

строежа/обекта за 

въвеждане в 

експлоатация, 
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простигането на 

проктните 

критерии и за 

гаранционен 

период на цяото 

съоръжение; - 

Координация на 

строителния 

процес до 

въвеждането на 

строежа/обекта в 

експлоатация. – 

Осъществяване на 

функциите на 

Координатор по 

безопасност и 

здраве за 

провеждане на 

контрол върху 

спазване на 

изискванията за 

збут в 

строителството; - 

Осъществяване на 

функциите на 

Отговорник по 

контрол върху 

качеството на 

изпълнение на 

строителството, за 

съответствие на 

влаганите в 

строежите 

строители 

продукти със 

съществените 

изисквания за 

безопасност; 

Изготвяне на 

технически 

паспорт на 

строежа, на осн. 

чл. 176а, от ЗУТ и 

Наредба № 5 от 

28.12.2006г. за 

техническите 

паспорти на 

строежите (абн.  

ДВ бр. 7 от 

23.01.2007г.) 
 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране 

на качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са както 

следва: 

ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

ДА 
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Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия производствен 

или технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 
 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

ISO 14001:2004 

 Раздел Г ,,Стандарти за 

осигуряванена качеството и 

стандарти за екологично управление” 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация  

 

 5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

 

Документът е попълнен на 22.11.2016г. в 

оригинал с подпис и печат. 

12. Документи Няма 

 

 

           III.33.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1б) от Раздел В „Технически и 

професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит 

при извършването на строителен надзор, но не е представил доказателства за 

извършването на поне една услуга за упражняване на строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от документацията. 

 

 

III.33.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга за упражняване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, 

датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнените услуги съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във 

връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от ”Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията. 

 

III.34. Оферта № 34 от „ЕН ЕКИП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 8 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 
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„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 34 - РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. - 

„ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 201883701 

Обособена позиция № 8 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от Божидар Йотов с дата 18.11.2016 г.; 1 

стр. 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е  представил попълнен образец №1А 

- Предложение за изпълнение на поръчката, ведно 

с Техническо предложение - подписан от Божидар 

Йотов с дата 18.11.2016 г.;  в оригинал 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

 

Участникът е представил декларация по Образец 2 

на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г.; 1 стр. в оригинал 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

3 на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г. 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

4 на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г.; 1 стр. в оригинал 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 

на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

5 на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г.; 1 стр. в оригинал 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 

7 на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г.; 

1 стр. в оригинал 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 

7А; 

Участникът е представил  декларация по Образец 

7А на Възложителя подписан от Божидар Йотов с 

дата 18.11.2016 г.; 2 стр. в оригинал 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

подписан от представляващия дружеството „ЕН 

ЕКИП” ЕООД, ЕИК 201883701 

с дата 18.11.2016 г.; 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация, като е посочил издаден лиценз № 

ЛК-000763/02.04.2012г. издаден от ДНСК и 

Удостоверение № 00323/16.02.2012 г. от АУЕР.  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

Неприложимо  

Участникът е попълнил информация, като е 

посочил оборотите за последните 3 години от 2013 

до 2015 г. 

Посочена е застраховка в размер на 200000 лева. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 2 услуга за 

упражняване на инвеститорски контрол през  2015 
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доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

и 2016  г. с посочване на стойностите, датите и 

получателите. 
Описание Суми Дати Получатели 

Консултантска 

услуга с 

предмет 

„Строителен 

надзор за 

обект: 

„Модернизация 

на сградата на 

Магазия 1 на 

Терминал 

Изток 1 на 

Пристанище 

Бургас ””, като 

дейностите по 

договора 

включват 

изготвяне на 

комплексен 

доклад за 

оценка на 

съответствието 

и упражняване 

на непрекъснат 

строителен 

надзор върху 

изпълнението 

на СМР на 

обекта 

69 900 

лв. 

без 

ДДС 

24.07.2015г. 

– 

26.08.2016г. 

Държавно 

предприятие 

„Пристанищна 

инфраструктура” 

– клон 

териториално 

поделение 

Бургас 

Консултантска 

услуга с 

предмет: 

„Упражняване 

на строителен 

надзор и 

въвеждане в 

експлоатация 

на Заведение за 

обществено 

хранене – 

Модул 2 на 

Морска гара, 

Пристанище 

Бургас - изток” 

12 000 

лв. 

без 

ДДС 

13.05.2015г. 

– 

08.09.2016г. 

Държавно 

предпиятие 

„Пристанщна 

инфраструктура” 

– клон 

териториално 

поделение 

Бургас 

 

Като доказателства са приложени са 2 броя 

удостоверения:  

1. Удостоверение с изх. № 11-01-

20/04.11.2016г. издадено от ДП 

„Пристанищна инфраструктура”, клон – 

Териториално поделение Пристанище 

Бургас; 

2. Удостоверение с изх. № 11-01-

21/04.11.2016г. издадено от ДП 

„Пристанищна инфраструктура”, клон – 

Териториално поделение Пристанище 

Бургас; 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 
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извършване на строителството: 
 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

- доставчика на услуги или 

самия изпълнител 

-ръководен състав  

 

  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 8) Средна годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор 

Неприложимо  

Участникът е   исканата информация като е 

посочил за последните три години числеността на 

ръководните кадри и числения състав. 

 10) Използване на 

подизпълнители  

 

 11) За обществена поръчка за 

доставка  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 12) Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални 

признати институции или 

агенция по контрол на 

качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

12. Документи  

 

 

След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и  съответства на критериите за подбор. 

 

 

III.35. Оферта № 35 от „ИНТКОНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 12 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 35 - РСЛ16-ТД26-

1993/23.11.2016г. - „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690 

Обособена позиция № 12 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от инж. Бончо Димитров Фетваджиев 

с дата 21.11.2016 г.; 1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът  е  представил попълнен образец 

№1А предложение за изпълнение на поръчката 

подписано от инж. Бончо Димитров 

Фетваджиев с дата 21.11.2016 г. в оригинал 

 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец № 2;  

 

Участникът е представил Декларации по 

Образец 2  - два броя  подписан от: 

1. инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г. 1 стр. 

2. Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г.; 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

 Участникът е представил  декларация по 

Образец 3  - два броя  подписан от : 

1.инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 4  - два броя  подписан от : 

1.инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 5  - два броя  подписан от : 

1.инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 7 на Възложителя подписан от: 

1. инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г., 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 7А на Възложителя подписан от: 

1.инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

22.11.2016 г., 2 стр. 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

22.11.2016 г., 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 
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надпис „Предлагани ценови параметри” надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

подписан от : 

1.инж. Бончо Димитров Фетваджиев с дата 

21.11.2016 г.; 

2.Петранка Неделчева Фетваджиева с дата 

21.11.2016 г.; 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  - участника е посочил 

Удостоверение № РК-0633/30.06.2016г. валидно 

до 30.06.2021 г. издадено от ДНСК; 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

100 000 лева 

 

www.armeec.bg, ЗАД „Армеец” 

http://www.armeec.bg/
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отговорност” възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, мола, посочете:  

застр. Полица № 161001317С - 011297 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 2 услуга за 

упражняване на инвеститорски контрол през   

2014 до  2016 г. с посочване на стойностите, 

датите и получателите. 

 
Описание Суми Дати получатели 

Упражняване на 

ОСИП, СН и ТП 

при ново 

строитлство на 

обект: 

„Жилищни 

сгради с 

подземни 

гаражи, етап ІІ – 

Сграда Б, в УПИ 

ІІІ за ЖС, кв. 58, 

бул. „Ломско 

шосе”, р-н 

Надежда, гр. 

София, с 

идентификатор: 

68134.1385.2024. 

Доказателства: 

Референция за 

добро 

изпълнение от 

ДИК 

Инженеринг 

ЕООД от 

02.2016г.,  

14 850 

лв. 

без 

ДДС 

28.04.2014г. 

до 

13.04.2016г.  

ДИК 

Инженеринг 

ЕООД, ЕИК 

175298437, 

със 

седалище и 

адрес на 

управление 

гр. София, 

ж.к. 

Надежда 3, 

бл. 318, вх. 

В, ет. 6, ап. 

63 

Упражняване на 

ОСИП, СН и ТП 

при 

строителството 

на строеж 

„Жилищни 

сгради – 3 бр. в 

УПИ ІІ – 1582, 

кв. 69, местност 

Изток – Изток, 

р-н Изгрев, гр. 

София, ул. 

Райко Алексиев, 

ул. Тодор 

Стоянов” 

Доказателства:  

Удостоверения 

за добро 

изпълнение от 

ДЛД Инвест 

АД, от 

15.08.2016г. 

27 500 

лв. 

без 

ДДС 

От 

04.12.2014г. 

до 

09.08.2016г. 

ДЛД Инвест 

АД, ЕИК 

203146443, 

със 

седалище и 

адрес на 

управление: 

гр. София, 

р-н Красно 

село, ж.к. 

Белите 

брези № 15, 

ап. 51  

 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 
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извършване на строителството: 

 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

Участникът е посочил  ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

Неприложимо 

Участникът е информация 

 6) Образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

-ръководен състав  

 

  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 10) Използване на подизпълнители  Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 12) Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални признати 

институции или агенция по 

контрол на качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация като е посочил сертификат с № 

31283(14)S -ISO9001:2008 

 5. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

III.35.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1б) от Раздел В „Технически и 

професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит 

при извършването на строителен надзор, но не е представил доказателства за 

извършването на поне една услуга за упражняване на строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнените услуги съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от ”Част IV „Критерии за подбор” от документацията. 

 

 

III.35.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга за упражняване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, 

датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 
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изпълнените услуги съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във 

връзка с точка 10.12 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от ”Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията. 

 

 

 III.36. Оферта № 36 от „БГ-ГРУП” ООД, за участие по обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 36 - РСЛ16-ТД26-1994/23.11.2016г. – 

„БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 121214364, 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

08.11.2016г. - в оригинал, 2 стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на Възложителя 

от 08.11.2016г. -  87 стр. в оригинал;   ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график – 4 стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за 

влагане основни материали, декларации за 

съответствие - 143 стр. – заверени копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

08.11.2016г. от управителя на участника „БГ-ГРУП” 

ООД - 1 стр. в оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

08.11.2016г. от участника „БГ-ГРУП” ООД – 1 стр., 

в оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

08.11.2016г. от участника „БГ-ГРУП” ООД – 2 стр., 

в оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 

 

7. Декларация съгласно изискванията Участникът е представил  
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на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

08.11.2016г. от участника „БГ-ГРУП” ООД в 

оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

08.11.2016г. от участника „БГ-ГРУП” ООД, 1 стр. в 

оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

08.11.2016г. от участника „БГ-ГРУП” ООД, 2 стр. в 

оригинал; 

ЛИПСВА ДЕКЛАРАЦИЯ от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващия 

дружеството „БГ-ГРУП” ООД с дата 08.11.2016г.   

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация   

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, Участникът е попълнил надлежно исканата 
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свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация –  

Да – ЦПРС в Република България: 

- Първа група- Втора до пета категория; 

- Втора група- Втора до пета категория; 

- Четвърта група- Втора до пета категория; 

- Пета група- Отделни видове СМР; 

 

Камара на строителите в България; 

http://register.ksb.bg 

 

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за 

строежи от  I – ва група,трета до пета категория, но 

не е посочил  номер на Удостоверение за вписване.   

Комисията извърши служебна проверка на основание 

чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно наличие на 

удостоверение за вписване  в ЦПРС от сайта на 

ЦПРС:  

Участникът отделно е приложил заверени копия от:  

1.Удостоверение от Камара на строителите № I-TV 

016151  и  Талон № I-TV 01- 1стр.; 

2.Удостоверение от Камара на строителите № II-TV 

004617  и  Талон № II-TV 01- 1стр. 

3.Удостоверение от Камара на строителите № IV-TV 

007857  и  Талон № IV-TV 01- 1стр.  

4.Удостоверение от Камара на строителите № V-TV 

011348  и  Талон № V-TV 01- 1стр.  

 

Вписан в Търговски регстър при Агенция по 

вписвания 

www.brra.bg  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

  

http://register.ksb.bg/
http://www.brra.bg/
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определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: 2015 год. – оборот  - 2 454 000 лв. 

година: 2014 год. – оборот  - 986 000 лв. 

година: 2013 год. – оборот  - 410 000  лв. 

 

  Търговски регстър при Агенция по вписвания 

www.brra.bg 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: 2015 год. – оборот  - 1 980 000 лв. 

година: 2014 год. – оборот  - 676 000 лв. 

година: 2013 год. – оборот  - 380 000  лв. 

 

  Търговски регстър при Агенция по вписвания 

www.brra.bg 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 
възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

600 000.00 лв.  

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

За изпълнение на строителството: 

1а) Участникът е попълнил надлежно информация за 

5 договора за последните пет години  

http://www.brra.bg/
http://www.brra.bg/
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икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

1. Обект: „Възстановяване на пазарен комплекс 

„Връбница”- УПИ 1387, кв. 29, м. „бул. Ломско 

шосе”, м. „бул. Станке Димитров” и м. „Трасе 

метрополитен, м.ст. Обеля до надлез „Надежда”, р-н 

„Връбница, гр. София” 

и подобект „Изместване на кабелни линии НН от ТП 

„Надежда бл.632” с диспечерски №22-169” 

Дата на сключване на договора: 24.09.2014г. 

Дата на приключване на изпълнението: 
30.08.2015г. 

Стойност на договора: 1 428 093,14лв. без ДДС 

Възложител: Столична община- „Пазари Север” 

ЕАД; 

Изпълнение дейности: Дейности по изграждане на 

пазарния в пълен обем с площ 1470м
2
, състоящ се от 

32бр. самостоятелни търговски обекта, в т.ч 

ресторант, кафе, магазини, банкови офиси, аптека и 

др. съставляващи търговски комплекс за обществено 

обслужване с над 1000 места за посетители. Бяха 

изпълнени дейности по изграждане на търговски 

комплек- топлоизолация на стени и покриви, 

хидроизолация, доставка и монтаж на ПВЦ и АЛ 

дограма, настилки и облицовки, направа на всички 

видове инсталации, в т.ч. ВиК, електро- средно и 

ниско напрежение, слаботокови и видеонаблюдение, 

ОВК- отоплителна и вентилационна 

 

2. Обект: „Медицински център „Св. Богородица 

Възвестителка”- УПИ IV-775, кв. 96, м. 

„Драгалевци”, р-н Витоша, гр. София, адм.адрес: ул. 

„Папрат”№7 

Дата на сключване на договора: 20.04.2012г. 

Дата на приключване на изпълнението: 
30.09.2014г. 

Стойност на договора: 2 980 360,00лв. със ДДС 

Възложител: Медицински център „Св. Богородица” 

ЕООД; 

Изпълнение дейности: Дейности по изграждане на 

Медицинския център в пълен обем с площ 5610м
2
. 

Бяха изпълнени дейности по преустройство и 

доизграждане на сградата- топлизолация на стени и 

покриви, хидроизолация, доставка и монтаж на стени 

и покриви, хидроизолация, доставка и монтаж на 

ПВЦ и АЛ дограма, направа на всички видове 

инсталации, в т.ч. ВиК, електро- средно и ниско 

напрежение, слаботокови и видеонаблюдение, ОВК- 

отоплителна и вентилационна 

 

3. Обект: „СМР на печатна база”- гр. София, 

адм.адрес: ул. „Индустриална”№ 3 

Дата на сключване на договора: 02.06.2013г. 

Дата на приключване на изпълнението: 
26.08.2013г. 

Стойност на договора: 312 342,68лв. без ДДС 
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Възложител: АХАТ ПСД ЕООД 

Изпълнение дейности: Дейности по преустройство 

и реконструкция на сграда с площ 960м2. Бяха 

изпълнени строително-монтажни и довършителни 

дейности на сградата- доставка и монтаж на 

настилки, гипскартон по стени, топлоизолации и 

хидроизолации, демонтаж и монтаж н адограма, вкл. 

ремонт на покив, довършителни дейности по ел, 

ОВК и ВиК инсталации. 

 

4. Обект: „Преустройство на жилищна сграда 

„Хотел - къща за отдих”- с. Спанчевци, общ. 

Вършец 

Дата на сключване на договора: 23.06.2012г. 

Дата на приключване на изпълнението: 
30.09.2012г. 

Стойност на договора: 168 455,00лв. без ДДС 

Възложител: „Тридесет – тридесет и четири” ООД 
Изпълнение дейности: Дейности по преустройство 

и ремонт на сграда РЗП 680м
2
. Бяха изпълнени 

строително-монтажни и ремонтни дейности по 

сградата- направа на топлоизолация и мазилки по 

външни фасадни стени, смяна на дограма, 

топлоизолация по покрив, изграждане на соларна 

инсталация за топла вода и отопление, подмяна на 

отоплителни тела и други дейности за енергийна 

ефективност на сградата. 

5. Обект: „Извършване на част от супермаркет в 

самостоятелни помещения за магазини”- гр. 

София, ж.к.Люлин 10 

Дата на сключване на договора: 07.06.2012г. 

Дата на приключване на изпълнението: 
02.10.2012г. 

Стойност на договора: 342 214,00лв. без ДДС 

Възложител: СД Принцеса – Качаклиев, 

Качаклиева и СИЕ 
Изпълнение дейности: Дейности по преустройство 

и ремонт на сграда РЗП 1877,66м
2
. Бяха изпълнени 

строително-монтажни и ремонтни дейности по 

сградата- направа на самостоятелен вход-изход 

демонтаж и монтаж на настилки, ПВЦ дограма и АЛ 

витрини, полагане на топлоизолацияи мазилки по 

фасади. 

 

Камара на строителите в България; 

http://register.ksb.bg 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

    

 

Съгласно ЕЕДОП на подизпълнител 

http://register.ksb.bg/
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следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

За изпълнение на проектиране и авторски надзор: 

Съгласно ЕЕДОП на подизпълнител 

За изпълнение на строителството: 

○ Ръководител на екипа – инж. Валентин 

Георгиев Ликов: строителен инженер- конструкции, 

Диплома ВИАС, серия МЯ № 003528/27.07.1981г. 

 

 Професионален трудов стаж: 

Общ професионален опит над 30години 

 от 2013г. до момента- „БГ-ГРУП”ООД- 

Ръководител обекти и стр. инженер част 

Конструктивна 

 1998- 2013г.- ОКИ „Музей за история а 

София”/ бившо ОП „Стара София” със СИМ-

Ръководител обекти-звено „Опазване 

паметниците на културата и историческото 

наследство”/ гл. експерт Конструкции 

 2009-2013г „ДАНО - Р” ЕООД - Ръководител 

обекти/ главен инженер 

 1981-1997- „Промстрои проект”БРВ при ПС-

ръководител проекти и главен проектант 

Професионален опит: 

Специфичен професионален опит над 20години 

Период на реализация: 09.2014г-09.2015г. 

Обект и вид дейности: Ръководител на обект: 

”Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница”, 

гр. София, кв.Надежда с Възложител „Пазари 

Север”ЕАД- СО 

Период на реализация: 04.2012г.- 09.2014г 

Обект и вид дейности: „Медицински център „Св. 

Богородица Възвестителка”, гр. София, Възложител: 

Медицински център „Св. Богородица” ЕООД; 

Период на реализация: 05.2006-11.2007г. 

Обект и вид дейности: Ръководител обект: Сграда на 

ДАМТН, ул. „Шести септември” №21, с Възложител 

ДАМТН 

Период на реализация: 06.2006г.- 09.2008г 

Обект и вид дейности: Ръководител проект: Сградата 

на Народен театър „Иван Вазов”- реставрация и СМР 

дейности, Възложител: ПРООН чрез Министерство 

на труда и социалната политика; 

Период на реализация: 03.2004-09.2006г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект 

„Архитектурно-строителни и художествени работи в 

интериора в блок „Зрители” на сградата на НТ”Иван 

Вазов” 

Период на реализация: 10.2003-04.2009г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект 
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„Черногорски манастир „Св.Св. Безсребърници и 

Чудотворци Кузма и Дамян””, с.Гигинци, 

общ.Брезник, обл.Перник. Главен консултант по 

проект BG0110203 „развитие на Култирния туризъм 

в България” по програма ФАР на ЕС. Проект за 

пълна реставрация на сгради №4 и №5 от 

манастирски комплексс възложител Манастир 

„Св.Св. Безсребърници и Чудотворци Кузма и 

Дамян” 

Период на реализация: 02.2003-10.2004г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект: 

„Адаптация на Общинска Минерална Баня за Музей 

на София с активно присъствие на минералната 

вода”; Подобект: адаптиране на голям басейн във 

временно водохранилище, Възложител: Столична 

община 

Период на реализация: 04.2003-07.2005г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект: 

„Археологично проучване, конструктивно 

укрепване, консервация, реставрация и експониране 

на археологическото ниво под Базилика „Св.София” 

с Възложител Столична община. 

Период на реализация: 02.2001-11.2002г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект на 

подобекти: (всичките са част от Софийска Мала 

Гора) „Църква „Свети Димитър”- Подгумерски 

манастир; Църква „Света Богородица Витошка”- 

Драгалевски манастир” .КРР и СРР в интериора на 

частта от 15век; Църква :Свети Никола 

Мириклийски”- Сеславски манастир; СКР по 

църквата; ърква „Свети Георги”- 14 век- 

Кремиковски манастир. СКР по църквата. 

Възложител: Министерство на културата 

Период на реализация: 08.1998-12.1999г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне ан проект по част 

Конструктивна и методическо ръководство по част 

Конструктивна за обект: Еленишки манастир, храм 

„Упение Богородично”, пълна реставрация и 

консервация на храма, включително вертикална 

планировка на църковния двор, с Възложител БТК и 

дерителски комитет. 

Период на реализация: 11.1997-03.1999г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект: 

консервация, реставрация и експониране на Базилика 

„Св. София”- 6век, с Възложител Столична община 

Период на реализация: 02.1997-06.1999г. 1-ви етап, 

2-ри етап- 02.2001-11.2003г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проект: 

консервация, реставрация и експониране на черквата 

„Св.Георги- Ротондата”- 4век и околното 

археологическо пространство, с Възложител 

Столична община и Европейска комисия- Генерална 

дирекция Х- Брюксел, по програма Rafael към ЕС. 

Оекти в качеството му на Ръководител проект: 
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- АЕЦ „Козлодуй” 1981-1984г. 

- НХК ”Бургас” 1983-1986г. 

- НХК „Златни пясъци’ 1986-1992г. 

- АЕЦ „Белене” 1989-1994г. 

 

○ Технически ръководител арх. Поля Димитрова 

Кралева-Цветкова – магистър, архитект, ССС, 

Диплома серия Б 81 № 001945/01.10.1982г.,1977-

1982г. 

Професионален трудов стаж: 

Общ професионален опит над 30г   

1. ТПО „Ямбол”- от 1982 до 1985г - проектант 

част Архитектура 

2. ПИТУ София от 1985-1991г- ръководител 

екип проектантско бюро 

3. Проектант свободна практика и ръководител 

обекти 1992-2005г. 

4. „БГ-ГРУП” ООД от 2005г до момента- 

Архитект/тех. ръководител обекти/ Контрол 

по качество СМР 

Професионален опит: 

Специфичен професионален опит над 15 години 

Период на реализация: 09.2014-09.2015г. 

Обект и вид дейности: Технически ръководител на 

обект: „Възстановяване на пазарен комплекс 

„Връбница”, гр. София, кв. Надежда с Възложител 

„Пазари Север” ЕАД- Столична община 

Период на реализация: 06.2013-04.2015г. 

 Обект и вид дейности: Технически ръководител на 

обект „Късноантична крепост „Стенос” при прохода 

„Траянови врата” със статут недвижимо културно 

наследство от национално значенив, община 

Костенец, обл. Софийска и подобект „туристически 

информационен център” с Възложител Община 

Костенец 

Период на реализация: 089.2012-11.2013г. 

Обект и вид дейности: Тех.ръководител на обект; 

Тех. ръководител по част Архитектура на обект; 

СМР на административна сграда и печатна база в гр. 

София, ул. „Индустриална”3 с Възложител „АХАТ-

ПСД” ЕООД. 

Период на реализация: 04.2012-09.2014г. 

Обект и вид дейности: Тех. ръководител на обект: 

”Медицински център „Св. Богородица 

Възвестиотелка”, гр. София, м. Драгалевци, р-н 

Витоша, адрес: ул. Папрат 7, с Възложител МЦ 

”Света Богородица Възвестителка”ЕООД. 

Период на реализация: 06.2012-10.2012г. 

Обект и вид дейности: Тех. ръководител на обект; 

Извършване на дейности по преустройство на част от 

супермаркет в самостоятелни помещения за 

магазини- гр. София ж.к.Люлин 10 с Възложител СД 

”Принцеса- Качаклиев, Качаклиева и Сие” 

Период на реализация: 03.2011-10.2011г. 
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Обект и вид дейности: Технически ръководител на 

обект; Извършване на СМР на имот предназначен за 

супермаркет СМР и СРР по промяна на 

предназначението на сграда в супермаркет с 

административна част, гр. София, ж.к. Люлин 10,с 

Възложител СД ”Принцеса- Качаклиев, Качаклиева и 

Сие” 

Период на реализация: 06.2008-02.2009г. 

Обект и вид дейности: Технически ръководител на 

обект: ”Извършване на СМР по преустройство и 

реконструкция на административен корпус на ВМА” 

с Възложител „Военномедицинска академия”- 

София; 

Период на реализация: 12.2004-08.2005г. 

Обект и вид дейности: Тех.ръководител на обект; 

Извършване на СМР-ремонт на фасадата на сградата 

на Министерство на транспорта и съобщенията, на 

ул. Дякон Игнатий, гр. София, с Възложител 

Министерство на транспорта и съобщенията. 

Период на реализация: 06.2002-06.2006г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне на инвестиционни 

проекти по част архитектура и авторски надзор за 

обект: „Офис сграда ТЕЛЕБОРГ”, бул. Христофор 

Колумб 80, гр. София с Възложител „ТЕЛЕБОРГ 

БЪЛГАРИЯ” 

Период на реализация: 1998-2002г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне на инвестиционни 

проекти по част Архитектура и авторски надзор за 

обект: „Шоурум Тойота”, София с Възложител 

Тойота- България. 

 

○ Специалист по електротехника – инж. Никола 

Нешев Иванов – магистър – електроинженер, 

Диплома серия ОЯ № 008022/1978г., ВМИ „Ленин” 

Професионален трудов стаж: 

Общ професионален опит над 40години 

1. Държавна компания „Енергопроект”- от 

19970-1996г.- проектант електро/ ръководител 

група; 

2. „Хидро” ООД – от 1996г. до момента- зам. 

управител. ръководител направление 

проектиране и ръководител обекти. 

3. „БГ ГРУП” ООД- от 2012г. до момента- 

проектант и специалист СМР по част електро; 

Професионален опит: 

Специфичен професионален опит над 17. 

Период на реализация: 09.2014-09.2015г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част електро 

на обект: Възстановяване на пазарен комплекс 

Връбница, гр. София, кв. Надежда с Възложител 

„Пазари Север” ЕАД- СО; 

Период на реализация: 04.2012-09.2014г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част електро 

на обект: Медицински център „Св. Богородица 
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Възвестиотелка”, гр. София, с Възложител МЦ 

”Света Богородица Възвестителка”ЕООД 

Период на реализация: 02.2007-07.2014г. 

Обект и вид дейности: специалист по част електро на 

обект: „Търговски комплекс тип МОЛ с две 

подземни нива гаражи, надземни гаражи, помещения 

за трафопост- 7 етажа, УПИ I, кв. 14-6, Люлин- 

София (Мегамол Люлин) с Възложител „Магнум 

България Гама” ЕООД; 

Период на реализация: 01.2006-03.2009г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част електро 

на обект: „Курортно селище Кулиното- I етап”- гр. 

Разлог с Възложител „Линекса Пропърти”ЕООД; 

Период на реализация: 11.2001-10.2005г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част електро 

на обект: „Бизнес център СОРАВИЯ”, бул. „Цар 

Освободител”14, София с Възложител „СОРАВИЯ 

ГРУП” 

Период на реализация: 06.1999-11.2002г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част електро 

на обект”Международен бизнес център МБЦ 

„Младост 1” София, с Възложител „СОРАВИЯ 

ГРУП”  

 

○ Специалист по ВиК – инж. Людмила Тодорова 

Кирова – магистър, строителен инженер ВиК, 

Диплом серия МЯ №014557/1980г., УАСГ 1975-

1980г. 

Професионален трудов стаж 

Общ професионален опит над 30г 

1. ИПП Транспроект 1980-1993г- проектант ВиК 

2. ЕТ „Коди” 1993-1995г.- проектант ВиК 

3. СО-район „Слатина” 1995-2006г- гл.експерт 

отдел „Строителство, ремонт, 

инфраструктура” 

4. Столична община- 2003- 2007г.- ст.експерт в 

Дирекция „Инженерна инфраструктура” 

5. ЛК Проект” ЕООД- от 2007 до момента- 

Управител/ проектант ВиК 

6. „БГ-ГРУП” ООД от 2008г. до момента- 

строителен инженер; 

Професионален опит: 

Общ професионален опит над 20г. 

Период на реализация: 09.2014-09.2015г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част ВиК на 

обект: „Възстановяване на пазарен комплекс 

Връбница, гр. София, кв. Надежда с Възложител 

„Пазари Север” ЕАД- СО; 

Период на реализация: 08.2012-11.2013г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част ВиК на 

обект; тех. ръководител по част Архитектура на 

обект: „СМР на административна сграда и печатна 

база в гр. София, ул. Индустриална 3, с Възложител 

„Ахат-ПСД” ЕООД 
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Период на реализация: 04.2012-09.2014г. 

Обект и вид дейности: Специалист по част ВиК на 

обект: Медицински център „Св. Богородица 

Възвестиотелка”, гр. София,м. Драгалевци, район 

„Витоша”, ул. Папрат 7 , с Възложител МЦ ”Света 

Богородица Възвестителка”ЕООД; 

 

Период на реализация: 2007-2015г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне на 

инвестиционен проект по част ВиК и авторски 

надзор за обекти:  

- офис сграда на фирма „Агнесика”- гр. София; 

- преустройство офис сграда ул. Вашингтон- гр. 

София; 

- преустройство на помещение в конгресен 

център- к.к . Слънчев бряг; 

- старчески дом гр. Етрополе 

- спортна зала- с.Краище, общ.Белица; 

- уличен водопровод минерална вода- гр. 

Кюстендил; 

- преустройство на част от х-л Чепишев, кв. 

Бояна; 

- АЕЦ Козлодуй – отводняване МЗ №5 и №6 

Период на реализация: 1997-2005г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне на инвестиционен 

проект по ВиК и авторски надзор за обекти: 

- Бояна- реконструкция и модернизация 

Бизнес- център; 

- Окръжна следствена служба- гр. Благоевград; 

- Офис сграда и автомивка, м.Христо 

Смирненски- Слатина; 

- МЦ” Уромед”; 

- Ваканционни къши- гр. Банкя; 

- Супермаркети- кв. Дружба, кв. Света Тройца; 

Период на реализация: 1980-1993г. 

Обект и вид дейности: Изготвяне на инвестиционен 

проект по ВиК и авторски надзор за обекти: 

- Пловдив- Техническа гара; 

- Отводняване- Пловдив, гара Разпределителна; 

- Казанлък- Учебен комплекс по автотранспорт; 

- Клисура- цех за опаковки; 

- Общежитие на ПЖИ „Тодор Каблешков” 

- Транспортна болница- гр. Пловдив 

 

 

○ Специалист по ОВ – инж. Иван Кирилов 

Костов- магистър  инженер- топлотехника, Диплом 

серия АБ № 008489/1978г., ВМЕИ В.И.Ленин  1972-

1978г. 

Професионален трудов стаж: 

Общ професионален опит над 35г. 

1. КНИПИАТ „Главпроект”- 1978-1986г., 

проектант на ОВК инсталации; 

2. НИПИИМТБДО- София, 1986-1991г., 
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пректант на ОВК инсталации; 

3. СД  „ЕВКО- Комплекс инженеринг” 1991-

1994г., главен проектант на ОВК инсталации; 

4. „Терм 1994” ЕООД- 1994г до момента- 

Управител и проектант ОВК инсталации и 

ръководител обекти. 

5. „БГ ГРУП” ООД от 2011г. до момента- 

строителен инженер част ОВК 

Професионален опит: 

Специфичен професионален опит над 20г. 

Период на реализация: 1991-2015г. 

Обект и вид дейности: Ръководител проекти и 

специалист част ОВиК   на обекти: 

- Реконструкция на Дом №1 Резиденция Бояна 

за нуждите на „Национален исторически 

музей” 1998-2000г.; 

- Административно- хотелски комплекс на 

„Анел Холдинг” 1998-2002г.; 

- Климатични инсталации при реконструкцията 

на х-л Принцес- гр. София- 2004г.; 

- Търговски център- Кореком Принцес, ж.к. 

Младост 4, гр. София, 2001-2003г. 

- Кореком- Принцес, ул. Калоян 8, гр. София 

2001-2003г.; 

- Административна сграда на фирма СЕДИЯ; 

- Кино Мултиплекс НДК, София, 2005-2007г. 

- Офисна сграда на СД „Комет Електронкс”, гр. 

София, 2006г. 

- Офисна сграда на Атлантик Форум, 2006г.; 

- Интермодален терминал, гр. София, 2007г. 

- Учебно заведение с пансион, с. Гурмазово,  

2005г.; 

- Гари и спирки по линията Пловдив- 

Свиленград, 2005г. 

- Винарна „Юстина”, с. Юстина, 2006г. 

- Бизнеспарк Пловдив, гр. Пловдив 2006г; 

- Апартаментен хотел Галеон, Слънчев бряг 

2005г. 

- Офиссграда Перлата, гр. София, 08.2005-

04.2006 

- Офиссграда Бояна- гр. София, 02.2006- 

12.2006г.; 

- Търговски офисцентър Борово- гр. София, 

04.2007- 11.2007г. 

- хотел Делфин- Прим, гр. Приморско, 

02.2007г- 05.2007г.; 

- Офиссграда на Сиа Прес- гр. Сургут, Русия, 

03.2009- 09.2009г.; 

- Търговски център Европа, сграда 15, гр. 

София, 04.2009-06.2009г. 

- Обслужваща сграда за лазерен печат и 

администрация, гр. София, 10.2009- 11.2009г. 

- Детска градина кв. Горубляне, гр. София, 

05.2011-07.2011г. 
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- Музей за съвременно изкуство, 09.2011-

11.2011г. 

- строителен хипермаркет Баумах2, гр. София- 

10.2010-12.2010г. 

- Посолство на Китайска Народна Република в 

Република България, 02.2012-04.2012г.; 

- Пазарен комплекс Връбница, гр. София- 

„Пазари Север” 06.2011-10.2011г.; 

- Реконструкция и рехабилитация на Женски 

пазар- гр. София, 05.2012-09.2012г.; 

- Основен ремонт и реконструкция на зала 

„Сливен”- гр. Сливен, 02.2013-04.2013г.; 

- Студио за заснемане на телевизионни 

предавания в Столична община- район 

„Панчарево” 05.2013-07.2013г. 

- Балнеосанаториум в гр. Хисаря 

- Окръжна болница в гр. Сливен 

- Болница в гр. Радомир 

- Национален Дворец на Културата 3-ти етап 

- Реконструкция на Народно събрание; 

- Софийска национана опера; 

- Американски университет в гр. Благоевград 

- ТБ Биохим, клон Батенбжерг, гр. София; 

- ТБ Биохим, ул. Ив. Вазов 1 

- Жилища за дипломатите, гр. Будапеща 

- Реконструкция на сградата на посолството на 

Република Гърция в гр. София; 

- Учебно- почивна база с плувен басейн „ 

Ждрелото” 

- Хотел „Мария- Луиза” в гр. София 

- Реконструкция на отоплителни инсталации в 

Монетен двор на БНБ, гара Искър; 

- Кафе- клуб „МУзеум”в сградата на 

Археологически музей, гр. София 

- Сграда на ЗК Юпитер, ул. Хан Омуртаг, гр. 

София; 

- Театър Сфумато, ул. Цар Освободител. гр. 

София; 

- Административно- изложбен център гр. 

София 

- Реконструкция на сградата на ул. Славянска 4, 

гр. София за нуждите на ГУДА при 

Министерство на финансите; 

- Разширение, пристройка на Национално 

музикално училище „Л.Пипков” гр. София; 

- Народен театър за младежта 

 

○ Специалист по контрол по качеството/ 

Отговорник по качеството-инж. Николай 

Георгиев Георгиев,  

магистър – строителен инженер – промишлено и 

гражданско строителство, Диплом серия А85  № 

003970/17.03.1978г ВИАС- 1988г.  

Актуално удостоверение №817/17.07.2015г. и 
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№649/15.07.2016г.  за „Контрол по  качеството на 

изпълнението на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания на ЗУТ 

Професионален трудов стаж 

Общ професионален опит над 19г 

1. 1997г. до момента „АВС Инженеринг- Н” 

ООД - Управител/контрол по качеството и 

координатор по безопасност и здраве; 

2. „БГ ГРУП” ООД от 2012г. до момента, 

строителен инженер, контрол по качеството 

Професионален опит: 

Общ професионален опит над 15г. 

Период на изпълнение на дейностите:1999-2015г.-  

Контрол по  качеството на изпълнението на 

строителството и за съответствието на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените 

изисквания на ЗУТ: 

* Възстановяване на пазарен комплекс Връбница- гр. 

София; 

* Реставрация, консервация, развитие и експониране 

на безистена в гр. Ямбол- УПИ I, кв. 79- ЦГЧ, гр. 

Ямбол; 

* Преизгрждане, преустройство, реконструкция и 

промяна на предназначението на сграда на ОБНС в 

обществена сграда с представителни функции в УПИ 

IV-319, кв.52 по плана на гр. Несебър; 

* Ремонт, възстановителна дейност и подобряване на 

прилежащото пространство на храм „Свети 

Димитър”, с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол; 

Ремонт, възстановителна дейност и подобряване на 

прилежащото пространство на храм „Успение 

Богородично” – с. Шарково, общ. Болярово 

Ремонт, възстановителна дейност и подобряване на 

прилежащото пространство на храм „Свети Йоан 

Кръстител”- с. Малко Шарково, общ. Болярово, по 

програма за развитие на селските райони- Държавен 

фонд Земеделие; 

*Общински пазар гр. Стралджа, обл. Ямбол, находящ 

се в УПИ I, кв. 131 

* Затворен хотелски комплекс за гости, гр. Жеравна; 

* Ремонт на сградата и обноввяване на дворно и 

площадково пространство на санаториум на ВМА, 

гр. Поморие; 

* Основен ремонт на сграда и прилежаща 

инфраструктура на общинската администрация, гр. 

Стралджа; 

* Преустройство и ремонт сграда на читалище 

Просфета и прилежащи терени- гр. Стралджа; 

* Обновяване на дом за възрастни с умствена 

изостаналост, с. Маленово, общ Стралджа; 

* Административна сграда с гаражи и вертикална 

планировка, ул. Хан Тервел17, гр. Ямбол; 

* Ремонт Художествена галерия „Жорж Папазов” и 
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прилежаща инфраструктура, гр. Ямбол; 

 

○ Специалист по здравословни безопасни условия 

на труд – инж. Силвия Тинкова Новакова  

магистър-строителен инженер – строителство на 

сгради и съоражения/ Диплома серия № 

011221/2002г., УАСГ, 1996-2002г. 

Координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд, сертификат №1/04.01.2016г. СТМ „Медико” 

ЕООД- координатор ЗБУТ 

Специалист по безопасни и здравословни условия на 

труд- сертификат №17/05.01.2016г. СТМ „Медико” 

ЕООД- специалист ЗБУТ 

Професионален трудов стаж: 

Общ професионален опит над 12г. 

1. „ЮНГ” ООД от 2002-2005г.- ПТО и участие в 

строителните процеси; 

2. „Евробилд България”ООД 2005-2006г., тех. 

ръководител и ПТО; 

3. „Интернешънъл Асет Банк” 2006-2007г 

инвеститорски контрол в строителството; 

4. „СВ Карнота” ЕООД, 2006-2007г, проектант- 

конструктор; 

5. „Евробилд България” ООД 2011-2015г. 

координатор ЗБУТ и технически ръководител; 

6. „БГ-ГРУП” ООД, от 2009г до момента, 

координатор ЗБУТ, технически ръководител 

обекти; 

Професионален опит: 

Специфичен професионален опит над 8г.: 

Период на реализация: 09.2014г.-09.2015г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект: Възстановяване на пазарен комплекс 

„Връбница”, гр. София, кв. Надежда, с Възложител 

„Пазари Север” ЕАД- СО; 

Период на реализация: 02.2015г.-10.2015г. 

Обект и вид дейности: Координатор- отговорник 

ЗБУТ на обект: Проектиране и изграждане на 

спортна зала с три малки футболни игрища, 

съблекалня и трибуни, в УПИ I- за физ. култура и 

спорт, кв. 134Г в гр. Елин Пелин с Възложител 

обшина Елин Пелин; 

Период на реализация: 06.2013г.-05.2015г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект: Изграждане и обарудване на детска 

градина, находяща се в гр. София, р-н Надежда, УПИ 

III, кв. 147, м. Надежда 1-ва част, р-н Надежда, гр. 

София, с Възложител СО- район „Надежда; 

Период на реализация: 04.2012г.-09.2014г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект: Медицински център „Света 

Богородица Възвестителка”, гр. София, м. 

Драгалевци, район Витоша, ул. Папрат 7, с 

Възложител „Медицински център „Света Богородица 
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Възвестителка” ЕООД 

Период на реализация: 09.2013г.-06.2015г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект Изграждане на дневен център за стари 

хора „Приятелска утеха” находя се в гр. София, с 

Възожител сдужение „Приятелска утеха” 

Период на реализация: 05.2014г.-05.2015г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект Винарска изба- „ВИНАРСКА ИЗБА”, 

находяща се в ПИ 515079, м. Бялата пръст, в 

землищто на гр. Свиленград, финансиран от ОП 

„Развитие на селските райони”; 

Период на реализация: 05.2011г.-05.2013г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект Изграждане и оборудване на 

двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II- за 

детска градина и ясли, кв. 4, м. Свобода, гр. София, с 

Възложител СО- район Надежда; 

Период на реализация: 03.2013г.-12.2013г. 

Обект и вид дейности: Координатор отговорник 

ЗБУТ на обект Ремонт и преустройство на кино 

Оден, гр. София, с Възложител Българска 

Национална Филмотека 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 Актуален сертификат за внедрена система 

съгласно БДС EN ISO9001:2008- система за 

управление на качеството с обхват 

инженеринг и /или проектиране и 

строителство 

 Актуален сертификат за внедрена система 

съгласно БДС EN ISO 14001:2004- система за 

управление на околната среда или еквивалент, 

с обхват строителство. 

 Актуален сертификат за внедрена система 

съгласно OHSАS 18001:2007 „Системата за 

управление на безопасността” с обхват 

строителство 

 Актуален сертификат за внедрена система 

съгласно SA 8000:2008 “Системата за 

управление на социалната отговорност” с 

обхват строителство. 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 
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производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Участникът е попълнил исканата информация в 

точка 2) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

Участникът е попълнил исканата информация в 

точка 3) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Година, Средна годишна численост на състава: 

[2013], [23] 

[2014], [29] 

[2015], [32] 

 

Година, Брой на ръководните кадри: 

[2013], [6] 

[2014], [6] 

[2015], [8] 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 2500 (две хиляди и петстотин) кв.м. фасадно 

скеле 

 Тежкотоварна техника 

 Лекотоварна техника 

 Ръчен инвентар 

 Електрически инструменти 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

Проектиране и авторски надзор 0,9% 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 
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оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

  

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Актуален сертификат за внедрена система съгласно 

БДС EN ISO9001:2008-система за управление на 

качеството с обхват инженеринг и /или проектиране 

и строителство 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

Отговор: ДА 

- Актуален сертификат за внедрена система съгласно 

БДС EN ISO 14001:2004- система за управление на 

околната среда или еквивалент, с обхват 

строителство. 

- Актуален сертификат за внедрена система съгласно 

OHSАS 18001:2007 „Системата за управление на 

безопасността” с обхват строителство 
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и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Актуален сертификат за внедрена система съгласно 

SA 8000:2008 “Системата за управление на 

социалната отговорност” с обхват строителство. 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
 Участникът НЕ е попълнил надлежно исканата 

информация  

12. Документи  

  1.Удостоверение от Камара на строителите № I-TV 

016151  и  Талон № I-TV 01- 1стр. заверено копие,  

2.Удостоверение от Камара на строителите № II-TV 

004617  и  Талон № II-TV 01- 1стр. заверено копие,  

3.Удостоверение от Камара на строителите № IV-

TV 007857  и  Талон № IV-TV 01- 1стр. заверено 

копие; 

4.Удостоверение от Камара на строителите № V-TV 

011348  и  Талон № V-TV 01- 1стр. заверено копие; 

5.Застрахователна полица №16 550 1317 

0000461807;  професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството от 

ЗАД „Армеец”, валидна до 19.03.2017г. - 1стр. 

заверено копие; 

6. Сертификат  № Q 1400717 за ISO 9001:2008, 

Валидност до 09.10.2017г. - 1стр. заверено копие; 

7.Сертификат  № E 1400717 за ISO 14001:2004,  

Валидност до 09.10.2017г. - 1стр. заверено копие; 

8.Сертификат  № R 1400717 за BS OHSAS 

18001:2007,  Валидност до 09.10.2017г. - 1стр. 

заверено копие; 

9.Сертификат  № I 1400717 за SA 8000:2008, 

Валидност до 09.10.2017г. - 1стр. заверено копие; 

10.Удостоверение за добро изпълнение, изх. № 

РД020/13.01.2016г. от Пазари Север ЕАД-1стр. 

заверено копие; 

11.Удостоверение за добро изпълнение, изх. № 

06/03.2015г.   от МЦ ”Света Богородица” ЕООД – 1 

стр. заверено копие; 

 12.Референция изх. № 172/03.05.2014г. от „АХАТ 

ПСД” ЕООД- 1стр. заверено копие; 

13.Референция Изх. № 018/29.10.2012г. от 

„Тридесет- тридесет и четири” ООД- 1стр. заверено 

копие; 

14.Референция изх. №38/23.10.2012г. от СД 

„Принцеса - Качаклиев, Качаклиева  и Сие” - 1стр. 

заверено копие; 
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13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващия 

дружеството подизпълнител с дата 07.11.2016г.   

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б  – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

Да -Търговски регистър на Агенцията по 

вписванията  
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която е установен 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: Ако съответната 

информация е на разположение 

в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 
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 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  
 

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проектиране 

за обновяване 

на за 

енергийна 

ефективност 

на 

многофамилна 

жилищна 

сграда- 

жилищен 

блок- 

„Телефонен 

завод”, 

находяща се в 

гр. 

Белоградчик, 

ул. Стара 

планина 2 

12 175,08   14.12.2015г. 

-

28.12.2015г.  

„НСК 

София” 

ЕООД, гр. 

София, бул. 

Димитър 

Петков, 

бл.339, 

ап.107, 

тел.02/ 

9530816 

Изготвяне на 

инвестиционен 

проект за 

прилагане на 

мерки за 

повишаване на 

енергийна 

ефективност 

на жилищен 

блок (Хр. 

Ботев № 1), ул. 

Хан Аспарух 

3, гр. Севлиево 

19 236 

  

12.10.2015-

31.10.2015 

„НСК 

София” 

ЕООД, гр. 

София, 

бул.Димитър 

Петков, бл. 

339, ап. 107, 

тел.02/ 

9530816 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

1. Ръководител екип – архитект, водещ проектант 

- арх. Тодорка Вълева Вълева; висше-архитект, 

специалност Архитектура Диплома КВ 

№241188/1984г., на Санкт- Петербургски 

Архитектурно Строителен Университет, с печат за 

признаването й от 11.05.1995г. от Министерството на 

образованието и науката, квалификация: Архитект, 

Удостоверение за ППП по част Архитектура, 

рег.№0966, издадено от КАБ, заверено за 2016г. 

2. Проектант по част конструктивна: 

инж. Тодор Гаврилов Татарлиев, специалност 

ПГС, висше-магистър, строителен инженер по ПГС, 

специалност ПГС-конструкции-ВИАС, София, 
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Диплома с. А84№004328/24.07.1987г., 

Удостоверение за ППП Рег.№ 00552 на КИИП, 

заверено за 2016г. - проектант по части: 

„Конструктивна” и „Организация и изпълнение на 

строителството” 

3 . Проектант по част електрическа:  

инж. Ваня Георгиева Туртанска-висше- магистър 

електро- инженер, специалност Електрически 

машини и апарати- ТУ, гр. София, Диплома с. В82 

№013153/10.11.1983г., квалификация 

електроинженер, Удостоверение за ППП рег. 

№06145 на КИИП, заверено за 2016г. 

4. Проектант по част ВиК: 

инж. Стефанка Наумова Иванова- специалност 

ВиК, Диплома с.АЯ №008410 от 11.05.1981г., УАСГ-

София, строителен инженер по ВиК, Удостоверение 

за ППП рег. № 08196 на КИИП заверено за 2016г.; 

5. Проектант по част ОВиК, инж. Искра 

Димитрова Канева, висше - машинен инженер, 

специалност „Промишлена топлотехника:, Диплома 

№ МЯ/006947/01.04.1980г., ТУ-гр. София; 

Квалификация машинен инженер, Удостоверение за 

ППП рег.№ 06158 на КИИП заверено за 2016г. 

6. Проектант по част ОВиК, инж. Юлия 

Димитрова Нанчева, висше- машинен инженер, 

специалност „Промишлена топлотехника:, Диплома 

№ ОЯ/00529/09.03.1977г., ТУ-гр. София; 

Квалификация машинен инженер, Удостоверение за 

ППП рег.№ 01731 на КИИП заверено за 2016г. 

7. Проектант по част ПБЗ и проектант по част 

ПУСО: инж. Иван Младенов Кръстев, висше, 

магистър, строителен инженер по ПГС, специалност 

ПГС-УАСГ, Диплома с.Ая№000822/1963г., 

Удостоверение №080/26.04.2016г. за координатор по 

безопасност и здраве с троителството, издадено от 

ЦПУ „Алксандра”, гр. София, Удостоверение за 

ППП рег.№016002 на КИИП заверено за 2016г; 

Сертификат рег.№ 06002за завършен курс за 

Управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни атериали, издаден от 

КИИП. 

8.Проектант по част пожарна безопасност:  

инж. Янко Димитров Янков, висше- магистър – 

строителен инженер по конструкции на жилищни, 

обществени и промишлени сгради, специалност: 

ПГС-ВНВСУ ”Ген. Благой Иванов”- гр. София; 

Диплома№00845/1982г., Удостоверение за ППП 

рег.№01000, издадено от КИИП, заверено за 2016г. 

по интердисциплинарна част Пожарна безопасност 

9. Проектант по Енергийна ефективност и 

технически контрол по част конструктивна:  

инж. Кънчо Стойков Паскалев- висше, магистър 

строителен инженер по ПГС, специалност ПГС- 

УАСГ София, Диплома с. А92  
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№000981/21.10.1994г.; Удостоверение за ППП рег. 

№01993 на КИИП заверено за 2016г; Удостоверение 

за технически контрол по част конструктивна рег. 

№00535 на КИИП, заверено за 2016г; Удостоверение 

за професионална квалификация  № ЕС 

694/27.07.2010г. на ТУ- София  

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение:  

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

Неприложимо 

Година, Средна годишна численост на състава: 

 

2013г. [3] 

2014г. [1] 

2015г. [7] 

 Година, Брой на ръководните кадри: 
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2013г., [1] 

2014г., [1] 

2015г., [1] 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

  

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

Отговор: НЕ 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати 

институции или агенции по 

контрол на качеството, 

доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

Сертификат ISO 9001:2008 № рег. № 272-

1151/21.03.2015г., издаден от „Ай Кю Серт”- орган за 

сертификация на системи за управление, 

акредитация от ИА „БСА”, Сертификат № 9 

ОСС/16.07.2014г. на Мултиплекс инженеринг ЕООД  
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оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът НЕ е попълнил исканата информация  

 

14. Документи 1.Сертификат № 272-1151/21.03.2015г. за ISO 

9001:2008/  EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 

9001:2008, Валидност до 20.03.2018г. - 1стр. заверено 

копие; 

2.Удостоверение за добро изпълнение, изх. № 7 от 

20.05.2016г. от „НСК София” ЕООД-2 стр. заверено 

копие; 

3.Удостоверение за добро изпълнение, изх. № 8 от 

20.05.2016г. от „НСК София” ЕООД-3стр. заверено 

копие 

 

 

       III.36.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „БГ-ГРУП” ООД е посочил в ЕЕДОП-а си подизпълнител за изпълнение на 

проектирането - „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, но не е изпълнил изискванията 

на Възложителя да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, 

съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към участниците”, от документацията на 
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Възложителя.  

2. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия 

ЕЕДОП и декларация образец 7А за лицето подизпълнител в съответсвие с изискванията на 

Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от документацията на 

Възложителя. 

3. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да притежава с екип от проектанти за изпълнение на проектирането, следва да 

се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на 

поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от документацията за участие. При 

тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет 

за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета 

на други субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 

персонал на подизпълнителя, подизпълнителят следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-

район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

5. Подизпълнителят е декларирал в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП 

съгласие район „Слатина”, да получи достъп до документите, подкепящи информацията, 

като не е посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

 

       III.36.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „БГ-ГРУП” ООД да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

2. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия ЕЕДОП и 

декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с изискванията на Възложителя в 

точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

3. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че 

ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал 
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на подизпълнителя, подизпълнителят следва да представи ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с 

точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

4. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.36.1.4 от настоящия протокол.  

5. Подизпълнителят да представи датиран ЕЕДОП с отстранена липса на информация в 

част VI „Заключителни положения“  съгласно посоченото в III.36.1.5 от настоящия 

протокол.  

 

 

 III.37. Оферта № 37 от „ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, за участие по обособена 

позиция № 6 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 37 - РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. 

ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” („ГЕОСТРОЙ” АД, 

„ПЪТСТРОЙ-92” АД, „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД)  

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 23.11.2016г. – 

2стр., в оригинал; 
2. Документ за 

упълномощаване, когато 

лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

ПЪЛНОМОЩНИК НА Обединението е ВЛАДИМИР ЦОЛОВ 

ВУТОВ, съгласно Споразумение за създаване на 

Обединение”СЛАТИНА-ГВ”-6стр., пълномощникът Владимир 

Цолов Вутов упълномощава Цветослав Иванчев Петкова, а той 

от своя страна преупълномощава: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА 

ПЕТРОВА да подписва документи от името и за сметка на 

дружеството  

3. Предложение за 

изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 23.11.2016г.- 174 стр. в 

оригинал; ведно с приложения към него: 

1. Линеен календарен график – 1стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за влагане 

основни материали - 158 стр. – заверени копия 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения 

проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващ участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

20.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 

АД - 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 
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22.11.2016г. от участника „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 1 стр. 

в оригинал;  

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващ участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника  „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 1 стр. 

в оригинал;  

4. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

20.11.2016г. от  Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 

АД - 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при 

изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, 

свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на 

заетостта и условията на 

труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващ участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

20.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 

АД - 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 1 стр. 

в оригинал;  

7. Декларация съгласно 

изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 

18 от 29.01.2015, изм. с 

ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващ участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 1 

стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

20.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 

АД - 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника  „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 1 стр. 

в оригинал;  

8. Декларация за всички 

задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващия участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 1 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 1 

стр. в оригинал;  

3. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

20.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 
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АД - 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 1 стр. 

в оригинал;  

5. Липсва Декларация образец № 7 на третото лице, 

наемодател на скелето 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 

от Закона за 

икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с 

преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях 

лица и техните 

действителни собственици 

- Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

23.11.2016г. от Представляващия участника ОБЕДИНЕНИЕ 

„СЛАТИНА-ГВ” инж. Владимир Цолов Вутов- 2 стр. в 

оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

23.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ГЕОСТРОЙ” АД - 2 

стр. в оригинал;  

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

23.11.2016г. от Председател на съвета на директорите на 

„ГЕОСТРОЙ” АД - 2 стр. в оригинал;  

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

23.11.2016г. от Член на съвета на директорите на „ГЕОСТРОЙ” 

АД - 2 стр. в оригинал;  

6. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

20.11.2016г. от Председателя на съвета на директорите на 

„ПЪТСТРОЙ- 92” АД - 2 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

20.11.2016г. от Заместник председател на съвета на директорите 

на „ПЪТСТРОЙ- 92” АД - 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

20.11.2016г. от Изпълнителен Директор на „ПЪТСТРОЙ- 92” 

АД - 2 стр. в оригинал; 

8. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 2 стр. 

в оригинал;  

9. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 2 стр. 

в оригинал;  

10. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

22.11.2016г. от участника  „В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - 2 стр. 

в оригинал;  

Не е представена декларация по образец № 7А от третото лице, 

наемодател на скелето 

10. Отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от Елена Петрова, упълномощена от 

представляващите ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА- ГВ” с дата 

23.11.2016г.   

 

 1. Информация за 

процедурата за 

възлагане на 

обществената поръчка и 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 



 

505 

 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

 

Участникът  е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация: 

Да представлява „Геострой" АД и Обединение „СЛАТИНА - 

ГВ", както и Изпълнителния директор на „Геострой" АД и 

упълномощен представител на Обединение „СЛАТИНА - ГВ" 

пред Възложителя на горепосочената обществена поръчка - 

Столична община район Слатина, като упълномощената има 

право: 

1. да подпише офертата, техническото предложение и 

всички придружаващи ги и изисквани от Възложителя на 

съответната обществена поръчка документи, касаещи 

„Геострой" АД и „СЛАТИНА - ГВ" с изключение на 

изискваните от Възложителя декларации, които следва да бъдат 

подписани от законният представител на „Геострой" АД и 

Обединение „СЛАТИНА - ГВ", да попълни, да парафира и да 

заверява - „Вярно с оригинала" документите, които се изискват 

от Възложителя при представяне на оферта за участие в 

цитираната по-горе процедура, както и при представяне / 

подаване на допълнителни документи, изискани от 

Възложителя; 

2. да предаде/подаде офертата и допълнителните 

документи, изискани от Възложителя - Столична община район 

Слатина и/или от Комисията по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите, като извърши всички необходими 

действия и подписва всички необходими документи във връзка 

с предаване/подаване на офертата и на допълнителните 

документи; 

3. Да присъства на публичните заседания на Комисията по 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите. 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация : 

Трансремонтстрой ЕАД - наем на фасадно рамково скеле 2925 

M
2
 

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 
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 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

 

 2) При поръчки и 

услуги: Необходимо ли е 

специално разрешение 

или членство в 

определена организация, 

за да може 

икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

  

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  
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 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията 

за поръчката, е както 

следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

година: 2013 г. оборот 157 901 хиляди лева  

година: 2014 г. оборот: 219 732 хиляди лева 

година: 2015 г. оборот: 277 041 хиляди лева 

(брой години, среден оборот): 3 години, 218 225 хиляди лева 

 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията 

за поръчката, за 

изисквания брой 

финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

година: 2015 оборот: 239 875.84 лв 

година: 2014 оборот: 838 890.61 лв.  

година: 2013 оборот: - лв.валута 

(брой години, среден оборот): 3 години, 359 588.82 лв.  

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

Геострой АД 
За Строител - 2 000 000 лева  

Пътстрой - 92 АД  
За Строител - 600 000 лева  

За Проектант - 300 000 лева  

ВиР инженеринг ООД 
За Проектант - 300 000 лева валута 
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моля, посочете: 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период
  

икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

За изпълнение на инженеринг- проектиране и строителство: 

 

1а) Участникът е попълнил надлежно информация за 3 договора 

за последните пет години  

Строителни работи по проект: 

1. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение 

на СМР във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на община Твърдица по 

обособени позиции: Обособена позиция №1 "Многофамилен 

жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис 1" № 73-75" 
Възложител: Община Твърдица Изпълнител: ДЗЗД „ГЕО-ДЕП-
СТРОЙ" с участници в обединението: 
Геострой АД - 96 % 
„Деп-Елит" ЕООД - 4% 
Период на изпълнение: 23.06.2016 г. - 21.09.2016 г. За обекта 
има издаден акт № 15 от 21.09.2016 г. Обща стойност на 
извършените CMP 1 146 498.27 лв. без ДДС 

Обхавата на изпълнение на обекта включва следните видове 

СМР: 

1.Част Архитектурна. 

Направен е основен ремонт на покрива. Отстранена е старата 

хидро и топло изолация. Премахнати са старите обшивки и 

закладни части по бордове.Направена е нова гланцирана 

циментова замазка с която са прецезирани наклоните към 

водоприемниците.Положена е нова хидроизолация. 

Съществуващите комини са възстановени. Затворени са 

вертикалните фуги между секциите с компенсатор за поемане 

на деформации. Ремонтирани са компроментираните участъци 

по цокъла. Подменени са входните врати. Ремонтирани са 

козирките над входовете. Отстранени е компрометираната 

блажна боя в общите части и е извършено цялосттна шпакловка 

и боядисване на общите части. Ремонтирани са стълбищните 

парапети. Ремонтиране на парапети по тераси и лоджии. 

Направа на цялостна топлоизолация на от EPS 10 см. по фасади 

и покривни бордове. Полагане на полимерна минерална 

мазилка. В под покривното пространство е направена 

топлоизолация с XPS. Положен е EPS 8 см. по таван на плочата 

на неотопляемите сутеренни помещения. Извършена е цялостна 

подмяна на дограмата с нова PVC с ниско емисионно „К" 

стъкло. На стълбищните площадки е монтиран окачен таван. 

2.Част СК 

Извършено е допълнително усилване на елементи от 

конструкцията. Направено е механично почистване и химическа 

обработка на закладните части и опорни планки на всички 

колони. Полежена е антикорозионна защита. Механично е 

почистен корозиралият бетон до здрава основа както и 

армировката 
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3. Част ВиК 

Извършена е пълна подмяна на водпроводните и 

канализационни инсталации за всички вертикали, както и 

хоризонталната разпределителна мрежа в сутерена. Изградено е 

изцяло нова система за отводняване на покрива и са подменени 

водосточните тръби. 

4.Част Електро 

В стълбищните клетки е монтиран нов силнотоков сноп, в който 

са изтеглени линии с проводници тип СВТ, положени в тръби 

PVC тръби ф 29. Монтирани са фотоволтаични панели 250 вт. 

На покрива за обезпечаване на осветление за общи нужди. 

Подменени са кабелите за осветителната инсталация с ПВВМ 

3x1.5 MM
2
. Монтирани са нови осветителни тела окомплектовани с 

енергоспестяващи лампи. Монтирана е нова звънчево домофона 

инсталация. Изпълнена е също така нова телефонна, TV 

инсталация както и нова мълниезащитна инсталация. 

5.Част Пожарна безопасност 

Изпълнени са изискванията за вратите по пътищата за 

евакуация да се отварят навън. 

6.Част Вертикална планировка  

Отстранени са два реда тротоарни плочи около основите на 

сградата за хидроизолирането и. Подменени са тротоарните 

плочи в компрометираните участъци от настилката около 

сградата. 

 

- Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение 

на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на 

територията на община Брезник по обособени позиции: 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

адрес гр.Брезник, ул.„Цвета Лумбарова", блок 4, вх. „А” и 

„Б” 

Възложител: Община Брезник Изпълнител: ДЗЗД „ГЕО-АРХ-
БРЕЗНИК" с участници в обединението: 
Геострой АД - 96 % 
„ATM" ЕООД – 4 % 
Период на изпълнение: 10.05.2016 г. - 27.10.2016 г. За обекта 
има издаден акт № 15 от 27.10.2016 г. Обща стойност на 
извършените СМР 584 645.17 лв. без ДДС 

На обекта са извършени следните видове СМР: 

1.По част Архитектурна  

Демонтирани са пластовете хидроизолация на покривите на 

машинните помещения и козирките при входовете, на старите 

воронки, както и на ламарината по бордовете. Демонтирани са 

компроментираните шапки на комините, съществуващата 

дървена дограма и дограма с метална или дървена рамка и 

остъкляване на остъклените тераси както и металната дограма в 

полуподземния етаж. Демонтирана е топлоизолацията от 

керамзит в подпокривното пространство. 
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Демонтирани са металните предпазни шини пред прозорците на 

стълбищните клетки и пред френските прозорци. На плоският 

покрив е проверен и запазен наклона, нанесен е битумен грунд, 

положен е един пласт хидроизолация без посипка и един с 

посипка. В подпокривното пространство е направена 

топлоизолация с два пласта рулонна минерална вата, като 

вторият е с пласт алуминиево фолио. Фасадните стени са 

топлоизолирани с EPS 10 см.. Цокълът е топлоизолиран с XPS. 

Изпълнена е шпакловка с мрежа и мазилка. Монтирани са 

ивици от негорима каменна вата, съгласно Заповед. 

Съществуващата дограма е подменена с нова PVC дограма с 

нискоемисионен стъклопакет. Пред прозорците на стълбищните 

клетки са монтирани предпазни парапети. Стълбищните клетки 

са ремонтирани - възстановена е компрометираната мазилка, 

изпълнена е гипсова шпакловка и латексова боя по стени и 

тавани. Новите вертикални клонове на ел. инсталации, ОиВ 

инсталацията и ВиК инсталацията са затворен в куфари от 

гипскартон. 
2.По част Конструктивна 
Изпълнена е метална рампа за инвалиди, съгласно одобрен 
проект. 
3.По част Електро 
На обекта са изпълнени предвидените в проекта ел инсталации, 
а именно силово - захранване на апартаментни табла, 
осветителна - за общите части, мълниезащитна и заземителна, 
както и слаботокова. Осветлението в стълбищната клетка е 
изпълнено с осветителни тела тип „плафониера" с LED лампи 
управлявани с датчици за движение. Изградена е нова 
мълниезащита и заземителна инсталация. Обследвани е 
асансьорната уредба. 
4.По част ВиК 
Подменени са изцяло хоризонталните разводки на 
водопроводната мрежа с полипропиленови тръби PN 20, както 
същите са топлоизолирани. Изпълнен е и вертикален клон в 
общите части на входа, чрез който е захранен монтираната на 
покрива термопомпа. В сутерена е изградена нова 
канализационна мрежа, окачена под таван от PVC тръби ф 200, 
ф 160 и ф 110. Изграден е канализационен клон от PVC тръби за 
отпадните води от термопомпата. 
5.По част ОВК 
За отопление на сградата е изградена терпопомпена инсталация 
с външно тяло монтирано на покрива и две отделни инсталации 
на двата входа. Външно тяло - термопомпен 
въздушноохлаждаем агрегат Охл=56 kV; Q от =63 kV. За всеки 
вход поотделно са монтирани хидромодули, свързани по фреон 
с външното тяло, като медните тръбни връзки са монтирани на 
покрива. Под тавана на последният етаж в стълбищната клетка 
са монтирани хидромодул, буфурун съд, разширителен съд, 
помпа циркулационна и др. На всеки етаж е монтирана 
колекторна кутия окомплектована за захранване на 3 бр. 
апартамента. 
-  Вътрешно преустройство и реконструкция на "Търговски 

комплекс "20-ти Април" - гр.Копривщица 
Възложител: Елаците-мед АД Изпълнител: Геострой АД 
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Период на изпълнение: 04.02.2014г. - 28.02.2015г. 
За обекта има издаден акт № 16 от 12.02.2016 г. и разрешение за 
ползване от 23.02.2016 № СТ-05-249 отДНСК 
Обща стойност на извършените CMP 1 078 766,45 лв. без ДДС. 

За обекта са извършени следните видове СМР  

1. Част: „Архитектурна" при реконструкцията и 

преустройството на съществуващата сграда, се запази 

предназначението на помещенията, премахнати са неносещи 

преградни стени, което води до намалявани на натоварването, 

изградени нови леки преградни стени с дебелина 12см, 

запълнени са отворите в стоманобетоновата плоча над сутерена, 

с което се запазва носещата способност за поемане на 

вертикални товари, повдигнато е нивото на стоманобетоновата 

настилка , като е изпълнена нова армирана настилка върху 

съществуващата. Направени са вароциментови мазилки и 

шпакловки по стени и тавани. В санитарните помещения и 

кухненския блок са изпълнени облицовки от фаянс и настилки 

от теракотни плочи. Външната дограма е изцяло подменена с 

нова енергийноефективна. Направена е топлоизолация по 

фасади с експандиран полистирол EPS ProTerm на фирма 

"Baumit" с A=0.035W/mK с дебелина 8 см. Положени са 

фасадна силикатна мазилка вид „SilikatTop" на фирма "Baumit" 

с драскана структура с едрина 1,5мм и фасадна силикатна 

мазилка Silexcolor. На покрива са извършени топло и 

хидроизолационни работи с минерална вата Юсм и воалит. 

2.Част „ВиК" 

сградата е захранена с питейна вода посредством сградно 

отклонение от уличния водопровод. Сградното отклонение е 

изпълнено от ПЕВП тръби фбЗ, 10атм. Изграден е 

противопожарен водопровод от поцинковани тръби за Юатм. 

Вътрешните водопроводи за студена вода на сградата са 

изпълни с тръби PN12,5 с диаметри ф20, ф25, ф32, ф40, ф50 и 

фбЗ. Водопроводите за топла вода и циркулационна вода са 

изпълнени от полиетиленови тръби с алуминиева вложка. 

Основните разпределителни кранове са монтирани на тавана на 

сутерена. Водопроводите са изолирани с топлоизолация. 

Отпадните води от сградата са заустени в съществуващите 

хоризонтални канализационни клонове посредством PVC тръби 

ф50 и ф110. 

Около сградата е изпълнен частичен линеен дренаж. В 

участъците, които са достъпни. Около сградата са изградени два 

дренажа. Дренажните води са заустени в ревизионна шахта от 

новоизградената вътрешносградна канализация. Дренажните 

PVC тръби ф160 са положени в изкоп с дълбочина Зм. На 

дъното и по стените е положен нетъкан геотектил. Около 

тръбите е положен един слой промит речен чакъл с диаметър на 

зърната от 10мм до 40мм. Обратната засипка на дренажите е 

изпълнена от дрениращ материал - речна баластра. На 

повърхността дренажа е запечатен с 40см глина за да 
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предотврати проникване на повърхностните води. По дренажа 

са изградени 2 бр. ревизионни шахти фЗОО от полиетилен 

висока плътност. Изградени са вътрешни дренажи в участъците, 

в които не може да се изгради дренаж от външната страна на 

сградата. Дренажните тръби са ф110 PVC, перфорирани по 

целия периметър. Положени са в слой от дренажен материал - 

чист речен чакъл отЮмм до 40мм, който от своя страна е обвит 

в геотекстил. 

Паралелно с външните дренажи е изградена дъждовна 

канализация, която да отвежда дъждовните води от покрива на 

сградата посредсвом два хоризонтални клона. Те отвеждат 

водите от водосточните тръби до уличната ревизионна шахта. 

Изградени са от тръби ф160ПЕВП положени в изкоп с 

дълбочина 70см. на около 0,30см от стената на сградата. 

Изградена е шахта с възвратна клапа и помпа в края на главния 

канализационен клон. В шахтата е монтирана помпа тип Lowara 

Singlebox Domo 20. 

3.Част „Електро" 

изградени са следните видове електро инсталации: 

Осветителната инсталация е изградена от кабел СВТ 3*1,5мм2 

положен в PVC тръби под мазилка. 

Силнотоковата инсталация е изградена от кабел СВТ Зх2,5мм2 

положен в PVC тръби под мазилка. 

Слаботокова инсталация - Монтирана е слаботокова кутия на 

фасадата на сградата за връзка 

с външни оператори (TV, LAN, TEL). Инсталацията е 

изпълнена с кабели UTP cat.5 в PVC тръби под мазилки. 

Мълниезащитната инсталация е изпълнена от мълниеприемник 

с изпреварващо действие, монтиран на прът с височина Зм и 

алуминиево въже ф10мм2 върху колчета. Заземителната уредба 

се състои от 2бр. заземителни колове - 63/63/бмм с дължина 

1,5м. Предпазно заземление - Заземяването на всички табла и 

консуматори на обекта е изпълнено с трето или пето жило на 

захранващите кабели. ГРТ е заземен с поцинкована шина 

40/4мм и два броя стоманени поцинковани заземителни кола 

63/636мм с дължина 1,5м. 

4.Част „ОВК" 

комплекса се характеризира с разнообразни по функция зони: зона за хранене, зони за 

конференции и мероприятия, спомагателни помещения и 
санитарни възли, за които са изградени вентилационна и 
отоплителна система. За зоните за хранене и мероприятия са 
разположени кломатични инсталации с VRF инверторни 
Toshiba, двутръбни системи на директно изпарение. Системите 
работят с екологично чист хладилен агент - фреон 410А. За 
същите зони е изпълнена приточно-смукателна вентилация за 
пресен въздух, с рекуперативни термопомпени блокове VEDA 
Мах Е Mini 1 и Mini 2, които в зимен и летен режим обработват 
пресния въздух до температурата на помещението. 
Въздуховодната мрежа на системите за пресен въздух е 
изградена с въздуховоди от поцинкована ламарина. 
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Смукателната вентилационна система на помещенията се 
осъществява чрез канални вентилатори тип RKA и осеви 
вентилатори с възвратна клапа, а при преминаването на 
пожаропреградни стени с пожарни клапи. За отоплението на 
всички помещения е предвидено водно помпено отопление. 
Отоплителните тела са алуминиеви радиатори и лири с всички 
необходими окомплектовки и автоматични обезвъздушители. 

 1б)   Само за 

обществени поръчки за 

доставки и обществени 

поръчки за услуги:: 

През референтния 

период  икономическият 

оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  

Брой години  
Описание Суми Дати Получатели 

Изготвяне на 

работни 

проекти и 

авторски 

надзор на 

обект: 

Многофамил 

на жилищна 

сграда с 

адрес: гр. 

Брезник, ул. 

„Цвета 

Лумбарова", 

Блок 2, вх. 

„А” и „Б” 

 

 

За 

проектиран 

е - 

42500,00 

 

За авторски 

надзор - 

3000,00 
 

Начало 

проектиране: 

16.12.2015г. 

 

Край 

работното 

проектиране: 

22.02.201бг. 

 

Изпълнение 

на авторски 

надзор: 

07.03- 

18.10.2016г. 

 

Община 

Брезник 
 

 

 

 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи, особено 

тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

1. Ръководител на екипа - инж. Светослав Пехливанов 

2. Технически ръководител - инж.Стефан Стефанов 

3. Специалист по електротехника - инж.Цветан Ласков 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация - Стоян 

Раков 

5. Специалист по отопление и вентилация - инж.Кирил 

Алексиев 

6. Специалист за контрол по качество - инж.Еми Найчева 

7. Специалист по безопасни условия на труд - инж.Пламен 

Чавдаров Стоименов 

Проектанти: 

 

1. Част „Архитектурна" - и водещ проектант - Анна Георгиева 

Кузманова 

2.Част „Конструкции" -Георги Костов Павловски 

3. Част „Електро"-Георги Михайлов Михайлов 

4.Част„ВиК"-Петя Иванова Петкова 

5.Част „ОВ" - Мария Иванова Любенова-Гундерова 

6.Част „Енергийна ефективност" - Мария Иванова Любенова-

Гундерова 

7.Част„ПБЗ"-Анна Георгиева Кузманова 

8.Част „Пожарна безопасност" - Божидар Първанов Марков 

9.Технически контрол част „Конструктивна" - Таня Тодорова 

Колева 

10.Част „План за управление на строителните отпадъци" - 

Божидар Първанов Марков 

 3) Той използва 

следните технически 

съоръжения и мерки за 
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гарантиране на качество, 

а съоръженията за 

проучване и изследване 

са както следва: 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално 

предназначение: 

Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване 

и изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

За изпълнение на строителството: 

Ръководител екип - инж. Светослав Красимиров Пехливанов 

Университет по архитектура строителство и геодезия 

Промишлено и гражданско строителство Специализация 

„Конструкции” 
Диполома Peг. No. 32624/2001 
❖ „Геострой"АД 
2015 - до момента Ръководител проект 
Отговаря за всички строителни дейности на обекта, съгласно 
проекта - строително планиране, строителни работи, обектова 
инженерна дейност, оборудване, изпълнение на договори, 
ресурсно обезпечаване, снабдяване. 
„Обслужваща сграда - автосервиз, администрация, 
общежитие, хотел, ресторант, бюфет, складове и паркинг", 
намиращ се в Поземлен имот № 15133 (666) с. Кривина 
❖ Геотехмин ООД 
2013-2015 
Заместник ръководител проект 
Отговаря за всички строителни дейности на обекта, 
съгласно проекта - строително планиране, строителни 
работи, обектова инженерна дейност, оборудване, 
изпълнение на договори, ресурсно обезпечаване, 
снабдяване. 
Проект за разширение на метрото в София, първи 
метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 /Младост 
1, км.15+450/ до - МС16/Бизнес парк в Младост IV, км. 18+070/ 
Обособена позиция № 2: участък от км 17+000 до МС16 
/Бизнес парк в Младост IV, км 18+070) за обекта има изаден акт 



 

515 

 

15 от 23.04.2015 г. и акт 16 от 05.05.2015 г. 
❖ Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт ЕАД 
2012-2013 
Заместник директор 
Подпомага директора в неговата дейност по създаване на 
организационни, материални и административни условия за 
високо качество на извършваните в строителството дейности 
❖ Геотехмин ООД 
2009-2012 
Главен инженер, строителство 
Отговаря за всички строителни дейности на обекта, съгласно 
проекта - строително планиране, строителни работи, обектова 
инженерна дейност, оборудване, изпълнение на договори, 
ресурсно обезпечаване, снабдяване. 
Изграждане на Метростанция 11-11 и прилежащ тунелен 
участък 
 „Тайсей Корпорейшън - клон България" АД 

2005-2009 
Обектов инженер, Главен инженер строителство, 
Заместник мениджър координация 
Отговаря за всички строителни дейности на обекта, 
съгласно проекта - строително планиране, строителни 
работи, обектова инженерна дейност, оборудване, 
изпълнение на договори, ресурсно обезпечаване, 
снабдяване. 
Изграждане на Метростанция 8-1 и прилежащ тунелени 
участъци 
 „Балканстрой" АД 

2004-2005 Мениджър в ПТО 
Изработка на проектно сметна документация свързана с 

обектите на компанията; Извършване на количествено- 

стойностни сметки по извършени и предстоящи строително-

монтажни работи; Участие в актуване, ценообразуване и 

офериране; Проверка на количествените сметки и 

спесификации по работните проекти; 

  „Главболгарстрой" АД 

2001-2004 

Експерт в направление „Строителство", 

Главен специалист ПТО 

Изработка на проектно сметна документация свързана с 

обектите на компанията; Извършване на количествено- 

стойностни сметки по извършени и предстоящи строително-

монтажни работи; Участие в актуване, ценообразуване и 

офериране; Проверка на количествените сметки и 

спесификации по работните проекти; 

„Металургпроект" ЕАД 
2001 
Главен инженер 
Отговаря за всички строителни дейности на обекта, съгласно 
проекта - строително планиране, строителни работи, обектова 
инженерна дейност, оборудване, изпълнение на договори, 
ресурсно обезпечаване, снабдяване. 

 

Технически ръководител - инж. Стефан Стоянов Стефанов 

Магистър - инженер със специалност „Транспортно 

строителство” с година на дипломиране 1999г., с Диплома 

серия Д-99 №000860 с per. №716/24.07.1999г., издадена от 

ВВТУ „Тодор Каблешков" гр.София 
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❖ Геострой АД 
04.12.2006 г.  -д о  момента Технически ръководител  
По - значими обекти: 
• Вътрешно преустройство и рекултивациия на "Търговски 
комплекс 20-ти Април" - гр. Копривщица 
• "Ремонт на храм "Св. Св. Кирил и Методий", с.Душанци, 
община Пирдоп 
• РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
АВТОРЕМОНТНА И СКЛАДОВА БАЗА с подобекти: магазин 
за промишлени стоки и КПП, склад за масла и ГСМ, автомивка, административна сграда 
2,административна сграда 1, хостел, ремонтно хале с ГТП и 
складове, къща за гости 2, къща за гости 1, ресторант и 
бензиностация-гр.Етрополе, обл.Софийска 
• Изместване на съществуващ КЕТ и оптимизация 
транспорта на рудата 
• Улавяне и отвеждане на кисели води от дерета 1, 2 и 3 чрез 
ПС за промишлени води при РК "Елаците" 
• Присъединяване към канализационна мрежа на гр. 
Берковица - щранг 1, щранг 2 
• Изграждане на пречиствателни съоръжения за 
производствени отпадъчни води, находящи се на територията 
на РК „Елаците", гр.Етрополе 
• Вертикална планировка около Хотелски комплекс 
"Скалите" 
• Възстановяване настилка източно от Хотелски комплекс „ 
Скалите" 
• Производствено звено на територията на "Елаците Мед" 
АД 
• Нова„Метростанция -11" 
• Геотехмин ООД 
06.10.2003 г,- 04.12.2006 г. 
Технически ръководител По значими обекти: 
• Обект „Летище София -Лот В2 - Нова листова система и 
свързани работи 

 

Специалист по електротехника - инж. Цветан Илиев 

Ласков 
МГУ „Свети Иван Рилски" гр. София Инженер електромеханик 
Диплома Серия ОЯ № 006368 Per. No. 5712/ 28.03.1979г. 
❖ „Геострой” АД 
от 11.08.2009г. - до момента 
Технически ръководител, строителство, част електро Основни 

функции: 
Проучва проектосметната документация за възложените му 
строителни обекти по част„електро". Организира цялостната 
дейност по изграждането на обекта за всички електрически 
мрежи, системи и инсталации в съответствие с проектосметната 
документация при спазване на техническите правила и 
нормативи, противопожарните и други технически изисквания 
и правилата за безопасност. 
По- значими обекти: 
• жилищни сгради за територията на Северен централен 
район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни 
сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, 
Перник, Петрич" - Жилищна сграда гр. Благоевград, ул. Шар 
планина № 7; 
• „Ремонт на общински лагер за отдих на харманлийски и 
сирийски деца, намиращ се в гр. Добринище, УПИ I, кв. 50 по 
ПУП на гр. Добринище, община Банско 
• Реконструкция и модернизация на авторемонтна и 
складова база с под-обекти: магазин за промишлени стоки и 
КПП, склад за масла и ГСМ, автомивка, административна 
сграда 2,административна сграда 1, хостел, ремонтно хале с 
ГТП и складове, къща за гости 2, къща за гости 1, ресторант и 
бензиностация - гр. Етрополе, обл.Софийска 
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❖ „Геопроект" ЕООД 
2005 г. - 2009 г. 
Специалист ел.мрежи и ситеми 
❖ „Геотехмин СВС" ООД/Геотехмин " ООД 
1998 г. - 2005 г. 
Заместник технически ръководител Специалист ел.мрежи и 
системи 
 

Специалист по водоснабдяване на канализация - Стоян 

Панчов Раков 
Техникум по строителство и архитектура „Христо Ботев", 
София 
Техник по водно строителство Диплома No. 030880 от 1972г 
❖ „Геострой"АД  от 2005 г. до момента 
Технически ръководител 
По значими обекти по които е работил: 
• Предотвратяване на последствията от 
наводненията в с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково, 
чрез подобряване на системата за 
• водоснабдяване, изграждане на система за събиране и 
отвеждане на отпадъчните води на с. Бисер - ПЪРВИ ЕТАП" по 
Проект: „Предотвратяване на последствията от наводненията в 
с. Бисер, Община Харманли, Област, чрез подобряване на 
системата за  
водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране и отвеждане 
на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер - ПЪРВИ ЕТАП" 
• Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 
"Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система 
с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" 
• "Реконструкция на площадковите мрежи за питейна вода и 
на канализация на рудничен комплекс „Елаците Мед" и нова 
водоплътна яма за заустване на битово - фекални води на 
рудника", 
• Изграждане на пречиствателни съоръжения за 
производствени отпадъчни води, находящи се на територията 
на РК„Елаците", гр.Етрополе 
• Улавяне и отвеждане на кисели води от дерета чрез ПС за 
производствени отпадъчни води 
• Изместване съществуващ КЕТ, 
Ремонт и реконструкция хотел „Скалите" гр.Белоградчик 

Пресъединяване към канализационна мрежа на гр.Берковица - 

щранг 1 и щранг 2 

Ремонт и реконструкция „Дом на миньора с. Мирково 

Присъединяване към водопроводната мрежа на гр. Берковица 

❖ „Геотехмин" ООД 

Технически ръководител 

Началник строителен обект 

По значими обекти по които е работил: 

Изграждане на Хвостохранилище Бенковски II 
 
Склад за металургични отпадъци 
Реконструкция, развитие и разширение на летище София - ЛОТ 

В2 - Нова пистова система 

❖ „ГБС"ЕАД 

Технически ръководител 

Технически ръководител пр изграждането на жилищно 

строителство 

 

Специалист по отопление и вентилация - инж. Кирил 

Бойчев Алексиев 

ТУ - София 
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Специалност Топлотехника 

❖ „Геострой"АД  

08.07.2013 г. - до момента Инженер ОВиК По значими обекти: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

АВТОРЕМОНТНА И СКЛАДОВА БАЗА с подобекти: магазин 

за промишлени стоки и КПП, склад за масла и ГСМ, автомивка, 

административна сграда 2,административна сграда 1, хостел, 

ремонтно хале с ГТП и складове, къща за гости 2, къща за гости 

1, ресторант и бензиностация-гр.Етрополе, обл. Софийска 

повишаване на енергийната ефективност на многофамилна 

жилищна сграда с идентификатор 04279.602.40.28 по 

кадастралната карта на гр. Благоевград, жк. "Космос" на 

ул."Шар планина" № 7 

ремонт на общински лагер за отдих на харманлийски и 

сирийски деца- гр. Добринище, общ. Банско 

„Геострой"АД 

24.10.2012-08.07.2013 г. 

Експерт политика на цените 

Майор и Ко ООД 

2012г 

Организатор действие 

 

Специалист за контрол по качеството Инж. Еми Борисова 

Найчева 

Висшия институт по архитектура и строителство Магистър 

Промишлено и гражданско строителство Диполома СЕРИЯ АБ 

No. 003434 Удостоверение № 3816/14.11.2014г. Осъществяване 

контрол върху качеството на изпълнението на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителните 

продукти със съществениоте изисквания за безопасност 

Геострой АД 2014г. - до сега 

Ръководител/ мениджър по качество Ръководи, организира, 

осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

контрол, контрол по спазване на управление на документи и 

записи, производствен контрол, управление на несъответстващ 

продукт, преглед на запитвания, оферти и договори. 

„Обслужваща сграда - автосервиз, администрация, 

общежитие, хотел, ресторант, бюфет, складове и паркинг", 

намиращ се в Поземлен имот № 15133 (666) с. Кривина 

Геотехмин ООД 

2005 г. - 2014 г. 

Мениджър по качеството 

Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и 

последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на 

управление на документи и записи, производствен контрол, 

управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, 

оферти и договори. Изграждане на нова линия за производство 

на цимент в завод „Девня Цимент 

Депо за неопасни отпадъци "Садината", ПСОВ и приемна зона 

Изграждане на метростанция 11-11 и прилежащ тунелен 

участък 

Техникум по индустриализирано строителство 

1992 г. - 2005 г. 

Преподавател по инженерни дисциплини Преподавател по 
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теория и практика на строителството 

Междуучилищен център по трудово политехническо обучение 

1991г. - 1992 г. 

Заместник Директор Ръководство на учебния процес 

ДСО Редки метали 

1981г. -1991 г. 

Проектант-конструктор Проектиране на метални и стомано-

бетонови конструкции. Работила по проектиране конструкциите 

на: - Разширение на Минно-геоложки институт; 

База за отдих Добринище; 

 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд 

Инж.Пламен Чавдаров Стоименов 

Образование - Висше Магистър, Специалност „Транспортно 

строителство-пътно строителство", година на придобиване 2006 

Диплома №011362,УАСГ- София 

Професионална квалификация - Магистър-инженер, Година 

на придобиване 2006, Диплома №011362,УАСГ- София 

Удостоверение от Българска Асоциация Труд Здраве 

Безопасност от 25.03.2016г. за преминато обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд 

Сертификат № 15-1/01.04.2016г. от Служба по трудова 

медицина „Медико"ЕООД за „Координатор по безопасност и 

здраве при работа" 

Специфичен опит: 
„Пътстрой - 92"АД - Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд 

В периода 16.08.2013г. - 22.03.2016г. 

Проектиране и извършване на СМР на обект „Аварийно 

възстановяване на виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия" 

Възложител Агенция „Пътна инфраструктура"-АПИ 

В периода 31.07.2013г. до 29.10.2015г. 

„Проектиране и строителство на АМ Струма ЛОТ 2 участък 

Дупница-Благоевград, от км.322+000 до км. 359+483,52" 

Възложител Агенция „Пътна инфраструктура"-АПИ  

В периода 09.2011 -08.2013г. 

Допълнително проектиране и строителството на обект: „АМ 

"Струма" ЛОТ №1 Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до 

км 322+000" с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" 

В периода 25.09.2012г. - 23.09.2013г.Лот 35: 

Рехабилитация и реконструкция на път lll-306-Луковит - Червен 

бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 

35+946, с обща дължина 26.454 км, област Плевен,област Ловеч 

В периода 04.09.2012г. - 24.09.2013г. 

„Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник - Ореховица - път III 

-137 от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен" 

В периода 30.08.2010г. 04.10.2011г. 

„Лот 15 по ОПРР: Рехабилитация на път 111-181 СОП - с. 

Ковачевци от км 0+000 до км 26+792 , област София" 

В периода 17.09.2009г. 12.06.2012г. 

Рехабилитацията на участък с дължина 55.4 км от път 1-6 

София - Пирдоп от км 133+895 до км 189+291.98 

 

За изпълнение на проектирането: 



 

520 

 

 

1. Част „Архитектурна" - и водещ проектант - Анна Георгиева 

Кузманова 

2.Част „Конструкции" - Георги Костов Павловски 

3. Част „Електро"-Георги Михайлов Михайлов 

4.Част„ВиК"- Петя Иванова Петкова 

5.Част „ОВ" - Мария Иванова Любенова-Гундерова 

б.Част „Енергийна ефективност" - Мария Иванова 

Любенова-Гундерова 

7.Част„ПБЗ"-Анна Георгиева Кузманова 

8.Част „Пожарна безопасност" - Божидар Първанов 

Марков 

9.Технически контрол част „Конструктивна" - Таня Тодорова 

Колева 

10. Част „План за управление на строителните отпадъци" - 

Божидар Първанов Марков 

Експерт Образование  

Арх. Анна Магистър Месторабота: „В и Р 

Георгиева Архитект, Инженеринг" ООД 

Кузманова Специалност- Период: От 2004г. до 

Част архитектура сега 

„Архитектур 1977г., диплома Основни функции: 

на" – и  серия ОЯ № Проектант по част 

водещ 009442, Висш „Архитектура" и 

проектант инженерно- 

строителен 

водещ проектант 

 институт  

 Удостоверение за 

пълна 

проектантска 

правоспособност с 

per. № 02540 

Описание на проекта: 

Изготвяне на проект по част 

Архитектура за 

Многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова", Блок 2, вх. 

„А" и „Б" 

Инж. Георги Магистър, Месторабота: „В и Р 

Костов „Промишлено и Инженеринг" ООД 

Павловски гражданско Период: От 2004г. до 

Част строителство", сега 

Конструкци 1977г., диплома Основни функции: 

И серия ОЯ № Проектант по част 

 005728, Висш „Конструкции" 

 инженерно- Описание на 

 строителен проекта: 

 институт Изготвяне на проект 

 Удостоверение по част Конструктивна 

 за пълна за Многофамилна 

 проектантска жилищна сграда с 

 правоспособност адрес: гр. Брезник, ул. 

 с peг. № 06325 „Цвета Лумбарова", Блок 2, вх. 

„А" и „Б" 

Инж. Георги Висше - Месторабота: „В и Р 

Михайлов Магистър, Инженеринг" ООД 

Михайлов Електроинженер Период: От 2004г. до 

Част „Електро сега 

Електро енергетика и ел. Основни функции: 

 обзавеждане", Проектант по част 

 Диплома № „Електрическа" 

 002636/ТУ-СФ- Описание на 

 2006г. проекта: 
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 Технически Изготвяне на проект 

 университет гр. по част Електрическа 

 София Многофамилна 

 Удостоверение жилищна сграда с 

 за пълна адрес: гр. Брезник, ул. 

 проектантска „Цвета Лумбарова", 

 правоспособност с 

per. № 05620 

Блок 2, вх. „А" и „Б" 

Инж. Петя Магистър, Месторабота: „В и Р 

Иванова „Водоснабдяван Инженеринг" ООД 

Петкова е и Период: От 2004г. до 

Част ВиК канализация", сега 

 1981, диплома Основни функции: 

 серия АЯ № Проектант по част 

 015635, ВИАС - „Водоснабдяване и 

 София канализация" Описание на 

 Удостоверение проекта: 

 за пълна Изготвяне на проект 

 проектантска по част 

 правоспособност с 

peг. № 01871 

Водоснабдяване и канализация 

за Многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова", Блок 2, вх. 

„А" и „Б"  

Инж. Мария 

Иванова 

Любенова- 

Гундерова 

ЧастОВ 

Магистър, 

„Топлотехника", 

2009г., диплома 

серия ТУ-СФ-АА 

№ 99839, 

Технически 

университет грл. 

София 

Удостоверение за 

пълна 

проектантска 

правоспособност с 

per. № 14000 

Месторабота: „Ви Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2011г. до сега 

Основни функции: Проектант 

по част „Отопление и 

вентилация" 

Описание на проекта: 

Изготвяне на проект по част 

ОВ за Многофамилна 

жилищна сграда с адрес: гр. 

Брезник, ул. „Цвета 

Лумбарова", Блок 2, вх. „А" и 

„Б" 

Инж. Мария 

Иванова 

Любенова- 

Гундерова 

Част 

Енергийна 

ефективност 

Магистър, 

„Топлотехника", 

2009г., диплома 

серия ТУ-СФ-АА 

№ 99839, 

Технически 

университет грл. 

София 

Удостоверение за 

пълна 

проектантска 

правоспособност с 

per. № 14000 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2011г. до сега 

Основни функции: Проектант 

по част „Отопление и 

вентилация" 

Описание на проекта: 

Изготвяне на проект по част 

ОВ за Многофамилна 

жилищна сграда с адрес: гр. 

Брезник, ул. „Цвета 

Лумбарова", Блок 2, вх. „А" и 

„Б" 
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Арх. Анна Георгиева 

Кузманова Част ПБЗ Магистър 

Архитект, 

Специалност - 

архитектура 

1977г., диплома 

серия ОЯ № 

009442, Висш 

инженерно- 

строителен 

институт 

Удостоверение 

за пълна 

проектантска 

правоспособност 

с peг. № 02540 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2004г. до сега 

Основни функции: Проектант 

по част „План за безопасност" 

и здраве" 

Описание на проекта: 

Изготвяне на проект по част 

ПБЗ за Многофамилна 

жилищна сграда с адрес: гр. 

Брезник, ул. „Цвета 

Лумбарова", Блок 2, вх. „А" и 

„Б" 

 

Инж. Божидар 

Първанов Марков 

Част „Пожарна 

безопасност” 

 

Магистър, 

„Технология на 

машиностроенето,

1974г., диплома 

серия АМ № 

008246, ВМЕИ 

„Ленин" София 

Удостоверение от 

КИИП с per. № 

00708 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2004г. до сега 

Основнифункции: Проектант 

по част „Пожарна 

безопасност" Описание на 

проекта: Изготвяне на проект 

по част Пожарна безопасност 

на Многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цжета Лумбарова, Блок 2, вх. 

„А" и „Б" 

Таня Тодорова 

Колева Технически 

контрол част 

Конструктивна  

Магистър 

Строителен 

инженер 

„Промишлено и 

гражданско 

строителство" , 

специалност 

„Промишлено и 

гражданско 

строителство", 

1977г., диплома 

серия ОЯ № 

009834, Висшия 

инженерно 

строителен 

институт 

Удостоверение 

за пълна 

проектантска 

правоспособност 

с per. № 01975 

Удостоверение за 

технически 

контрол по част 

Конструктивна с 

peг. № 00231 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2004г. до сега 

Основни функции: Технически 

контрол по част 

Конструктивна Описание

 на 

проекта: 

Изготвяне на проект по част 

Технически контрол по част 

Конструктивна за 

Многофамилна жилищна 

сграда с адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова", Блок 2, вх. 

„А" и „Б" " 

 

Божидар Първанов 

Марков Част „План 

за управление на 

строителните 

отпадъци” 

Магистър, 

„Технология на 

машиностроенет 

о", 1974г., 

диплома серия АМ 

№ 008246, ВМЕИ 

„Ленин" София 

Сертификат от 

КИИП № 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг" ООД Период: От 

2013. до сега 

Основни функции: Проектант 

по 

Изготвяне на проект по част 

ПУСО Изготвяне на проект по 

част ПУСА за Многофамилна 

жилищна сграда с адрес: гр. 
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00098/19.11.201 

Згза изработване 

на проекти по част 

План за 

управление на 

строителните 

отпадъци 

Брезник, ул. „Цвета 

Лумбарова", Блок 2, вх. „А" и 

„Б" 

 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на 

околната среда: 

СЪГЛАСНО ISO 14001 : 2004 СИСТЕМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор 

и броят на  ръководния 

персонал през 

последните три години 

са, както следва: 

 

 
9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 

ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

Фасадно рамково скеле 2925 м
2 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител  

изпълнението на 

следната част (процентно 

изръжение) от 

поръчката: 

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият 

оператор ще достави 

изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 

 12) За обществени  
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поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор може ли да 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: НЕ 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

Фирмите, партьори в обединението притежават изискуемите 

сертификати за осигуряване на качеството 
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моля, посочете: 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

Отговор: НЕ  

Фирмите, партьори в обединението притежават изискуемите 

сертификати за осигуряване на качеството 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

 Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

12. Документи  

  Всички приложени документи с Описани в точка 20 

13. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството участник в 

обединението с дата 23.11.2016г.   

„ГЕОСТРОЙ” АД 

 1. Информация за 

процедурата за 

възлагане на 

обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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субекти” 
 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 

 

 

Случвало ли се е в 

миналото договор за 

обществена поръчка, 

договор за поръчка с 

възложител или договор 

за концесия на 

икономическия оператор 

да е бил предсрочно 

прекратен или да са му 

били налагани 

обезщетения или други 

подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в 

миналото? 

Ако „да", моля, опишете 

подробно: 

 

 

 

 

 

 

 

Отговор: Да 

Възложител: Метрополитен ЕАД 

Изпълнител: ДЗЗД „ГЕОМЕТРО Б.П." с членове и дялово 

участие в обединението, както следва: „Геострой" АД-лидер в 

обединението с 50 %, Геотехмин ООД - 49 %, Метропроект 

ООД -1 % 

проект: Проект за разширение на метрото в София, първи 

метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 /Младост I, 

км.15+450/ до - МС16 /Бизнес парк в Младост IV, км.18+070, 

Подобект: Изграждане на бул. „Ал. Малинов" в ж.к.Младост 

над трасето на метрото между МС15 и МС16 

Причини за възникване на задължението за неустойките: 

Санкцията е на основание чл.25 отДоговора - за некачествено 

строителство. Неустойката е в размер на 86 161.68 лв. за 

обединението или 1.64 % от общата стойноста на договора в 

размер на 5 261576.67 лв. без ДДС. 

 

Възложител: Община Тунджа  

Изпълнител: ДЗЗД „ПЪТНА КОМПАНИЯ- ГЕОСТРОЙ-

ВОДОКАНАЛСТРОЙ" с членове на обединението и дялово 

участие, както следва: 

„Пътна компания" АД, гр.Бургас - 35 % лидер в обединението, 

„Геострой" АД-35%, „Водоканалстрой" ООД - 30% проект: 

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 

"Канализационна мрежа" към строеж „Канализационна система 

с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" 

Причини за възникване на задължението за неустойките: 

Начислена неустойка за забава в срока за изпълнението на СМР, 



 

527 

 

предмет на договора. Неустойката е в размер на 1 039 252,25лв. 

за обединението или 10% от общата стойност на договора 

10 394 252,51лв.. 
Възложител: Община Бяла, 

Изпълнител: ДЗЗД „БОРОВО ЕКО", с членове и дялово участие 

в обединениато, както следва: „СД Виана" ООД-лидер в 

обединението 32%, „Еко машинъри" ЕООД - 32%, „Екострой 

МиМ" ЕООД-3%, Геотехмин ООД-3%, 

Геострой АД-30% 

проект „Инженеринг по проект „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, 

област Русе)", работно проектиране и изграждане на довеждаща 

инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион 

Борово (Бяла, обл. Русе)" и доставка на мобилно 

експлоатационно оборудване за РСУО" 

Възложителят претендира неустойка за забавено изпълнение, 

като на това основание е прекратил и договора за обществена 

поръчка. За доказване на обстоятелствата по забавяне на 

изпълнението и валидност на основанието за прекратяване на 

договора за обществена поръчка, Възложителят е предявил иск 

срещу обединението, част от което е „Геострой" АД 

 

Ако „да", икономическият оператор предприел ли е мерки за 

реабилитиране по своя инициатива? [X] Да [] Не 

 

Ако „да", моля опишете предприетите мерки:  

Метропилитен ЕАД; проект: Проект за разширение на метрото в 

София, първи метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 

/Младост I, км.15+450/ до - МС16 /Бизнес парк в Младост IV, 

км.18+070/ Подобект: Изграждане на бул. „Ал. Малинов" в 

ж.к.Младост над трасето на метрото между МС15 и МС16 - 

Неустойката е платена Част от сумата е платена от гаранцията за 

изпълнение, останалата стойност е удържана от последният акт 

Община Тунджа, проект: Изграждане и въвеждане в 

експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към 

строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, 

община Тунджа" - Неустойката е удържана от окончателното 

плащане. 

Към настоящия момент сме предявили арбитражен иск за 

възстановяване на задържаните пари в пълен размер, в това 

число възстановяване на неправилно удържана неустойка. 

Производството пред арбитражния съд е висящо 

Община Бяла, проект „Инженеринг по проект „Изграждане 

на Регионална система за управление на отпадъците за 

Регион Борово (Бяла, област Русе)", работно проектиране и 

изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, 

изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, обл. Русе)" и 

доставка на мобилно експлоатационно оборудване за 

РСУО"- Производството пред първа инстанция е висящо. 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО 

ВПИСВАНИЯТА 

Удостоверение за актуално състояние http://public.brra.bg  

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

http://register.ksb.bg 

Удостоверение № 1 - TV 014406, приложено заверен препис, 1 

стр. 

 

Удостоверение № 1 - TV 010850 

Удостоверение № II - TV 003984 

Удостоверение № III - TV 004624 

Удостоверение № IV-TV007038 

Удостоверение № V-TV  010126 
 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е 

специално разрешение или 

членство в определена 

организация, за да може 

икономическият оператор 

да изпълни съответната 

услуга в държавата на 

установяване 

 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва:и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията за 

година: 2013 г. оборот: 123 527 хиляди лева 

година: 2014 г. оборот: 151 744 хиляди лева 

година: 2015 г. оборот: 183 248 хиляди лева 

(брой години, среден оборот): 3 години 

152 840 хиляди лева 

www.brra.bg  

http://public.brra.bg/
http://register.ksb.bg/
http://www.brra.bg/
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поръчката, е както 

следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, 

е както следва:и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: Ако 

съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

година: 2015 оборот: 239 875.84 лв валута 

година: 2014 оборот: 838 890.61 лв. валута 

година: 2013 оборот: -                  лв. 

(брой години, среден оборот): 3 години, 359 588.82 лв. валута 

 

 

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

Застраховка за строител на стойност 2 000 000 лв. валута 

 

Като доказателство е приложено заверено копие от 

застрахователна полица 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период
  икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

5 години 

 
Строителни работи по проект: 
  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради на територията 

на община Твърдица по обособени позиции: 

Обособена позиция №1 "Многофамилен жилищен 

блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I № 73-75" 
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документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

 

 

 

Възложител: Община Твърдица Изпълнител: ДЗЗД „ГЕО-ДЕП-

СТРОЙ" с участници в обединението: 

Геострой АД - 96 % 

„Деп-Елит" ЕООД -4% 

Период на изпълнение: 23.06.2016 г. - 21.09.2016 г. 

За обекта има издаден акт № 15 от 21.09.2016 г. 
Обща стойност на извършените СМР 1 146 498.27 лв. без ДДС 

Обхавата на изпълнение на обекта включва следните видове 

СМР: 
1.Част Архитектурна 

Направен е основен ремонт на покрива. Отстранена е старата 

хидро и топло изолация. Премахнати са старите обшивки и 

закладни части по бордове.Направена е нова гланцирана 

циментова замазка с която са прецезиранинаклоните към 

водоприемниците.Положена е нова хидроизолация. 

Съществуващите комини са възстановени. Затворени са 

вертикалните фуги между секциите с компенсатор за поемане 

на деформации. Ремонтирани са компроментираните участъци 

по цокъла. Подменени са входните врати. Ремонтирани са 

козирките над входовете. Отстранени е компрометираната 

блажна боя в общите части и е извършено цялостта шпакловка 

и боядисване на общите части. Ремонтирани са стълбищните 

парапети. Ремонтиране на парапети по тераси и лоджии. 

Направа на цялостна топлоизолация на от EPS 10 см. по фасади 

и покривни бордове. Полагане на полимерна минерална 

мазилка. В под покривното пространство е направена 

топлоизолация с XPS. Положен е EPS 8 см. по таван на плочата 

на неотопляемите сутеренни помещения. Извършена е цялостна 

подмяна на дограмата с нова PVC с ниско емисионно „К" 

стъкло. На стълбищните площадки е монтиран окачен таван. 

2. Част СК 

Извършено е допълнително усилване на елементи от 

конструкцията. Направено е механично почистване и химическа 

обработка на закладните части и опорни планки на всички 

колони. Полежена е антикорозионна защита. Механично е 

почистен корозиралият бетон до здрава основа както и 

армировката. 

3.Част ВиК 

Извършена е пълна подмяна на водпроводните и 

канализационни инсталации за всички вертикали, както и 

хоризонталната разпределителна мрежа в сутерена. Изградено е 

изцяло нова система за отводняване на покрива и са подменени 

водосточните тръби. 

4.Част Електро 

В стълбищните клетки е монтиран нов силнотоков сноп, в който 

са изтеглени линии с проводници тип СВТ, положени в тръби 

PVC тръби ф 29. Монтирани са фотоволтаични панели 250 вт. 

На покрива за обезпечаване на осветление за общи нужди. 

Подменени са кабелите за осветителната инсталация с ПВВМ 

3x1.5 MM2. Монтирани са нови осветителни тела 
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окомплектовани с енергоспестяващи лампи. Монтирана е нова 

звънчево домофона инсталация. Изпълнена е също така нова 

телефонна, TV инсталация както и нова мълниезащитна 

инсталация. 

5.Част Пожарна безопасност Изпълнени са изискванията за 

вратите по пътищата за евакуация да се отварят навън. 

6.Част Вертикална планировка Отстранени са два реда 

тротоарни плочи около основите на сградата за 

хидроизолирането и. Подменени са тротоарните плочи в 

компрометираните участъци от настилката около сградата. 

 

 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР и осъществяване на авторски 

надзор във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Брезник по обособени позиции: Обособена 

позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с адрес 

гр.Брезник  ул.„Цвета Лумбарова" блок 4, вх. „А" и 

„Б"" 

Изпълнител: ДЗЗД „ГЕО-АРХ-БРЕЗНИК" с участници в 

обединението: 

Геострой АД - 96 % 

„АТМ" ЕООД – 4 % 

Период на изпълнение: 10.05.2016 г. - 27.10.2016 г. 

За обекта има издаден акт № 15 от 27.10.2016 г. 
Обща стойност на извършените СМР 584 645.17 лв. без ДДС 

На обекта са извършени следните видове СМР: 

1. По част Архитектурна Демонтирани са пластовете 

хидроизолация на покривите на машинните помещения и 

козирките при входовете, на старите воронки, както и на 

ламарината по бордовете. Демонтирани са компроментираните 

шапки на комините, съществуващата дървена дограма и 

дограма с метална или дървена рамка и остъкляване на 

остъклените тераси както и металната дограма в полуподземния 

етаж. Демонтирана е топлоизолацията от керамзит в 

подпокривното пространство. Демонтирани са металните 

предпазни шини пред прозорците на стълбищните клетки и 

пред френските прозорци. На плоският покрив е проверен и 

запазен наклона, нанесен е битумен грунд, положен е един 

пласт- хидроизолация без посипка и един с посипка. 

В подпокривното пространство е направена топлоизолация с 

два пласта рулонна минерална вата, като вторият е с пласт 

алуминиево фолио. Фасадните стени са топлоизолирани с EPS 

10 см. Цокълът е топлоизолиран с XPS. Изпълнена е шпакловка 

с мрежа и мазилка. Монтирани са ивици от негорима каменна 

вата, съгласно Заповед. Съществуващата дограма е подменена с 

нова PVC дограма с нискоемисионен стъклопакет. Пред 

прозорците на стълбищните клетки са монтирани предпазни 
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парапети. Стълбищните клетки са ремонтирани - възстановена е 

компрометираната мазилка, изпълнена е гипсова шпакловка и 

латексова боя по стени и тавани. Новите вертикални клонове на 

ел. инсталации, ОиВ инсталацията и ВиК инсталацията са 

затворен в куфари от гипскартон. 
2.По част Конструктивна 
Изпълнена е метална рампа за инвалиди, съгласно одобрен 

проект. 
3.По част Електро 
На обекта са изпълнени предвидените в проекта ел инсталации, 

а именно силово - захранване на апартаментни табла, 

осветителна - за общите части, мълниезащитна и заземителна, 

както и слаботокова. Осветлението в стълбищната клетка е 

изпълнено с осветителни тела тип „плафониера" с LED лампи 

управлявани с датчици за движение. Изградена е нова 

мълниезащита и заземителна инсталация. Обследвани е 

асансьорната уредба. 
4.По част ВиК 
Подменени са изцяло хоризонталните разводки на 

водопроводната мрежа с полипропиленови тръби PN 20, както 

същите са топлоизолирани. Изпълнен е и вертикален клон в 

общите части на входа, чрез който е захранен монтираната на 

покрива термопомпа. В сутерена е изградена нова 

канализационна мрежа, окачена под таван от PVC тръби ф 200, 

ф 160 и ф 110. Изграден е канализационен клон от PVC тръби за 

отпадните води от термопомпата. 
5.По част ОВК 
За отопление на сградата е изградена терпопомпена инсталация 

с външно тяло монтирано на покрива и две отделни инсталации 

на двата входа. Външно тяло - термопомпен 

въздушноохлаждаем агрегат (}хл=5б kV; Q от =63 kV. За всеки 

вход поотделно са монтирани хидромодули, свързани по фреон 

с външното тяло, като медните тръбни връзки са монтирани на 

покрива. Под тавана на последният етаж в стълбищната клетка 

са монтирани хидромодул, буфурун съд, разширителен съд, 

помпа циркулационна и др. На всеки етаж е монтирана 

колекторна кутия окомплектована за захранване на 3 бр. 

апартамента 

 

 Вътрешно преустройство и реконструкция на 

"Търговски комплекс "20-ти Април" - 

гр.Копривщица 

Възложител: Елаците-мед АД 

Изпълнител: Геострой АД 

Период на изпълнение:04.02.2014г.-28.02.2015г. 

За обекта има издаден акт № 16 от 12.02.2016 г. и разрешение за 

ползване от 23.02.2016 № СТ-05-249 от ДИСК 

Обща стойност на извършените CMP 1 078 766,45 лв. без ДДС. 

За обекта са извършени следните видове СМР  

1. Част: „Архитектурна”при реконструкцията и 

преустройството на съществуващата сграда, се запази 

предназначението на помещенията, премахнати са неносещи 

преградни стени, което води до намалявани на натоварването, 

изградени нови леки преградни стени с дебелина 12см, 
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запълнени са отворите в стоманобетоновата плоча над сутерена, 

с което се запазва носещата способност за поемане на 

вертикални товари, повдигнато е нивото на стоманобетоновата 

настилка , като е изпълнена нова армирана настилка върху 

съществуващата. Направени са вароциментови мазилки и 

шпакловки по стени и тавани. В санитарните помещения и 

кухненския блок са изпълнени облицовки от фаянс и настилки 

от теракотни плочи. Външната дограма е изцяло подменена с 

нова енергийноефективна. Направена е топлоизолация по 

фасади с експандиран полистирол EPS ProTerm на фирма 

"Baumit" с A=0.035W/mK с дебелина 8 см. Положени са 

фасадна силикатна мазилка вид „SilikatTop" на фирма "Baumit" 

с драскана структура с едрина 1,5мм и фасадна силикатна 

мазилка Silexcolor. На покрива са извършени топло и 

хидроизолационни работи с минерална вата 10см и воалит 

2. Част „ВиК" 

сградата е захранена с питейна вода посредством сградно 

отклонение от уличния водопровод. Сградното отклонение е 

изпълнено от ПЕВП тръби фбЗ, Юатм. Изграден е 

противопожарен водопровод от поцинковани тръби за Юатм. 

Вътрешните водопроводи за студена вода на сградата са 

изпълни с тръби PN12,5 с диаметри ф20, ф25, ф32, ф40, ф50 и 

фбЗ. Водопроводите за топла вода и циркулационна вода са 

изпълнени от полиетиленови тръби с алуминиева вложка. 

Основните разпределителни кранове са монтирани на тавана на 

сутерена. Водопроводите са изолирани с топлоизолация. 

Отпадните води от сградата са заустени в съществуващите 

хоризонтални канализационни клонове посредством PVC тръби 

ф50 и ф110. Около сградата е изпълнен частичен линеен 

дренаж. В участъците, които са достъпни. Около сградата са 

изградени два дренажа. Дренажните води са заустени в 

ревизионна шахта от новоизградената вътрешносградна 

канализация. Дренажните PVC тръби ф1б0 са положени в изкоп 

с дълбочина Зм. На дъното и по стените е положен нетъкан 

геотектил. Около тръбите е положен един слой промит речен 

чакъл с диаметър на зърната от Юмм до 40мм. Обратната 

засипка на дренажите е изпълнена от дрениращ материал - 

речна баластра. На повърхността дренажа е запечатен с 40см 

глина за да предотврати проникване на повърхностните води. 

По дренажа са изградени 2 бр. ревизионни шахти фЗОО от 

полиетилен висока плътност. Изградени са вътрешни дренажи в 

участъците, в които не може да се изгради дренаж от външната 

страна на сградата. Дренажните тръби са ф110 PVC, 

перфорирани по целия периметър. Положени са в слой от 

дренажен материал - чист речен чакъл отЮмм до 40мм който от 

своя страна е обвит в геотекстил. Паралелно с външните 

дренажи е изградена дъждовна канализация, която да отвежда 

дъждовните води от покрива на сградата посредсвом два 

хоризонтални клона. Те отвеждат водите от водосточните тръби 

до уличната ревизионна шахта. Изградени са от тръби 
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ф160ПЕВП положени в изкоп с дълбочина 70см. на около 

0,30см от стената на сградата. Изградена е шахта с възвратна 

клапа и помпа в края на главния канализационен клон. 

Вшахтата е монтирана помпа тип Lowara Singlebox Domo 20. 

3. Част „Електро”  изградени са следните видове електро 

инсталации: 

Осветителната инсталация е изградена от кабел СВТ Зх1,5мм2 

положен в PVC тръби под мазилка. Силнотоковата инсталация е 

изградена от кабел СВТ Зх2,5мм2 положен в PVC тръби под 

мазилка. Слаботокова инсталация - Монтирана е слаботокова 

кутия на фасадата на сградата за връзка с външни оператори 

(TV, LAN, TEL). Инсталацията е изпълнена с кабели UTP cat.5 в 

PVC тръби под мазилки. Мълниезащитната инсталация е 

изпълнена от мълниеприемник с изпреварващо действие, 

монтиран на прът с височина Зм и алуминиево въже ф10мм2 

върху колчета. Заземителната уредба се състои от 2бр. 

заземителни колове - 63/63/бмм с дължина 1,5м. Предпазно 

заземление - Заземяването на всички табла и консуматори на 

обекта е изпълнено с трето или пето жило на захранващите 

кабели. ГРТ е заземен с поцинкована шина 40/4мм и два броя 

стоманени поцинковани заземителни кола 63/бЗбмм с дължина 

1,5м. 
4. Част „ОВК” 
комплекса се характеризира с 

разнообразни по функция зони: зона за хранене, зони за 

конференции и мероприятия, спомагателни помещения и 

санитарни възли, за които са изградени 

 

 1б)   Само за 

обществени поръчки за 

доставки и обществени 

поръчки за услуги:: 

През референтния 

период  икономическият 

оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  
 

 

Брой години () 
Описание Суми Дати Получатели 

    

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи, 

особено тези, 

отговарящи за контрола 

Ръководител на екипа - инж. Светослав Пехливанов 

Технически ръководител - инж.Стефан Стефанов 

Специалист по електротехника - инж.Цветан Ласков 

Специалист по водоснабдяване и канализация - Стоян Раков 
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на качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

Специалист по отопление и вентилация- инж.Кирил Алексиев 

Специалист за контрол по качество - инж.Еми Найчева 

 

Специалист по безопасни условия на труд - инж. Пламен 

Чавдаров Стоименов и деклариран в т. 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” от Част ІV 

„Критерии за подбор” на Обединение „Слатина - ГВ” 

точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” от Част ІV „Критерии за подбор” на Пътстрой-92 

АД, като служител на Пътстрой-92 АД 

 3) Той използва 

следните технически 

съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, 

а съоръженията за 

проучване и изследване 

са както следва: 

СЪГЛАСНО ISO 9001:2015 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване 

и изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

За изпълнение на строителството 

 

Ръководител екип - инж. Светослав Красимиров Пехливанов 

Университет по архитектура строителство и геодезия 

Промишлено и гражданско строителство, Специализация 

„Конструкции", Диполома Peг. № 32624/2001 

Геострой АД 

2015 - до момента Ръководител проект 

Отговаря за всички строителни дейности на обекта, съгласно 

проекта - строително планиране, строителни работи, обектова 

инженерна дейност, оборудване, изпълнение на договори, 

ресурсно обезпечаване, снабдяване. 

„Обслужваща сграда - автосервиз, администрация, общежитие, 
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състав: хотел, ресторант, бюфет, складове и паркинг", намиращ се в 

Поземлен имот № 15133 (666) с. Кривина 

Геотехмин ООД 

2013-2015 

Заместник ръководител проект Отговаря за всички строителни 

дейности на обекта, съгласно проекта - строително планиране, 

строителни работи, обектова инженерна дейност, оборудване, 

изпълнение на договори, ресурсно обезпечаване, снабдяване. 

Проект за разширение на метрото в София, първи 

метродиаметър, етап III, лот 2, участък от МС 13 /Младост I, 

км.15+450/ до - МС16 /Бизнес парк в Младост IV, км. 18+070/ 

Обособена позиция N° 2: участък от км 17+000 до МС16/Бизнес 

парк в Младост IV, км 18+070) за обекта има изаден акт 15 от 

23.04.2015 г. и акт 16 от 05.05.2015 г. 

Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт ЕАД 

2012-2013 

Заместник директор 

Подпомага директора в неговата дейност по създаване на 

организационни, материални и административни условия за 

високо качество на извършваните в строителството дейности 

Геотехмин ООД 

2009-2012 

Главен инженер, строителство Отговаря за всички строителни 

дейности на обекта, съгласно проекта - строително планиране, 

строителни работи, обектова инженерна дейност, оборудване, 

изпълнение на договори, ресурсно обезпечаване, снабдяване 

Изграждане на Метростанция 11-11 и прилежащ тунелен 

участък 

Тайсей Корпорейшън-клон България АД 

2005-2009 

Обектов инженер, Главен инженер строителство, Заместник 

мениджър координация Отговаря за всички строителни 

дейности на обекта, съгласно проекта - строително планиране, 

строителни работи, обектова инженерна дейност, оборудване, 

изпълнение на договори, ресурсно обезпечаване, снабдяване. 

Изграждане на Метростанция 8-1 и прилежащ тунелени 

участъци 

Балканстрой АД 

2004-2005 Мениджър в ПТО 

Изработка на проектно сметна документация свързана с 

обектите на компанията; Извършване на количествено-

стойностни сметки по извършени и предстоящи строително-

монтажни работи; Участие в актуване, ценообразуване и 

офериране; Проверка на количествените сметки и 

спесификации по работните проекти; 

Главболгарстрой АД 

2001-2004 

Експерт в направление „Строителство", 

Главен специалист ПТО Изработка на проектно сметна 

документация свързана с обектите на компанията; Извършване 

на количествено-стойностни сметки по извършени и 

предстоящи строително-монтажни работи; Участие в актуване, 

ценообразуване и офериране; Проверка на количествените 

сметки и спесификации по работните проекти 
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Металургпроект ЕАД 

 2001 Главен инженер 

Отговаря за всички строителни дейности на обекта, съгласно 

проекта - строително планиране, строителни работи, обектова 

инженерна дейност, оборудване, изпълнение на договори, 

ресурсно обезпечаване, снабдяване 

 

Технически ръководител - инж. Стефан Стоянов Стефанов 
Магистър - инженер със специалност „Транспортно 

строителство” 

с година на дипломиране 1999г., с Диплома серия Д-99 

№000860 с per. №716/24.07.1999г., издадена от ВВТУ „Тодор 

Каблешков" гр.София 

Геострой АД 

04.12.2006 г.-до момента Технически ръководител по значими 

обекти: 

Вътрешно преустройство и рекултивациия на "Търговски 

комплекс 20-ти Април" - гр. Копривщица 

"Ремонт на храм "Св. Св. Кирил и Методий", с.Душанци, 

община Пирдоп 

реконструкция и модернизация на авторемонтна и складова 

база с подобекти: магазин за промишлени стоки и КПП, склад 

за масла и ГСМ, автомивка, административна сграда 2, 

административна сграда 1, хостел, ремонтно хале с ГТП и 

складове, къща за гости 2, къща за гости 1, ресторант и 

бензиностация- гр.Етрополе, обл.Софийска 

Изместване на съществуващ КЕТ и оптимизация транспорта на 

рудата 

Улавяне и отвеждане на кисели води от дерета 1, 2 и 3 чрез ПС 

за промишлени води при РК "Елаците" 

Присъединяване към канализационна мрежа на гр. Берковица - 

щранг 1, щранг 2 

Изграждане на пречиствателни съоръжения за производствени 

отпадъчни води, находящи се на територията на РК „Елаците", 

гр.Етрополе 

Вертикална планировка около Хотелски комплекс "Скалите" 

Възстановяване настилка източно от Хотелски комплекс 

„Скалите" 

Производствено звено на територията на "Елаците Мед" АД 

Нова „Метростанция -11" 

Геотехмин ООД 

06.10.2003 г,- 04.12.2006 г. 

Технически ръководител По значими обекти: 

Обект „Летище София -Лот В2 - Нова пистова система и 

свързани работи 

 

Специалист по електротехника - инж. Цветан Илиев 

Ласков 

МГУ „Свети Иван Рилски" гр. София Инженер електромеханик 

Диплома Серия ОЯ № 006368 Peг. No. 5712/ 28.03.1979г. 

 

Геострой АД 

от 11.08.2009г. - до момента 

Технически ръководител, строителство, част електро 
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 Основни функции 

Проучва проектосметната документация за възложените му 

строителни обекти по част „електро". Организира цялостната 

дейност по изграждането на обекта за всички електрически 

мрежи, системи и инсталации в съответствие с проектосметната 

документация при спазване на техническите правила и 

нормативи, противопожарните и други технически изисквания 

и правилата за безопасност 

По значими обекти: 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 

територията на Северен централен район, на чиято територия е 

допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, 

Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич" - 

Жилищна сграда гр. Благоевград, ул. Шар планина № 7; 

„Ремонт на общински лагер за отдих на харманлийски и 

сирийски деца, намиращ се в гр. Добринище, УПИI, кв. 50 по 

ПУП на гр. Добринище, община Банско 

Реконструкция и модернизация на авторемонтна и складова 

база с под-обекти: магазин за промишлени стоки и КПП, склад 

за масла и ГСМ, автомивка, административна сграда 2, 

административна сграда 1, хостел, ремонтно хале с ГТП и 

складове, къща за гости 2, къща за гости 1, ресторант и 

бензиностация - гр. Етрополе, обл.Софийска; 

Геопроект ЕООД 

2005 г. - 2009 г. 

Специалист ел.мрежи и ситеми 

Геотехмин СВС ООД/Геотехмин " ООД 

1998 г. - 2005 г. 

Заместник технически ръководител Специалист ел.мрежи и 

системи 

 

Специалист по водоснабдяване на канализация - Стоян 

Панчов Раков 

Техникум по строителство и архитектура „Христо Ботев", 

София 

Техник по водно строителство Диплома No. 030880 от 1972г 

Геострой АД 2005 г. до момента 

Технически ръководител 

По значими обекти по които е работил: 

„Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, 

Община Харманли, Област Хасково, чрез подобряване на 

системата за водоснабдяване, изграждане на система за 

събиране и отвеждане на отпадъчните води на с. Бисер - 

ПЪРВИ ЕТАП по Проект: „Предотвратяване на последствията 

от наводненията в с. Бисер, Община Харманли, Област 

Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, 

изграждане на мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните 

води и ПСОВ на с. Бисер - ПЪРВИ ЕТАП" 

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект 

"Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система 

с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа" 

"Реконструкция на площадковите мрежи за питейна вода и на 

канализация на рудничен комплекс „Елаците Мед" и нова 
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водоплътна яма за заустване на битово - фекални води на 

рудника", 

Изграждане на пречиствателни съоръжения за производствени 

отпадъчни води, находящи се на територията на РК „Елаците", 

гр.Етрополе 

Улавяне и отвеждане на кисели води от дерета чрез ПС за 

производствени отпадъчни води 

Изместване съществуващ КЕТ, 

Ремонт и реконструкция хотел „Скалите" гр.Белоградчик 

Пресъединяване към канализационна мрежа на гр.Берковица - 

щранг 1 и щранг 2 

Ремонт и реконструкция „Дом на миньора с. Мирково 

Присъединяване към водопроводната мрежа на гр. Берковица 

Геотехмин ООД 

Технически ръководител 

Началник строителен обект 

По значими обекти по които е работил: 

Изграждане на Хвостохранилище Бенковски II 

Склад за металургични отпадъци 

Реконструкция, развитие и разширение на летище София -

ЛОТВ2 - Нова пистова система 

ГБС ЕАД 

Технически ръководител 

Технически ръководител пр изграждането на жилищно 

строителство 

 

Специалист по отопление и вентилация - инж. Кирил 

Бойчев Алексиев 

ТУ-София 

Специалност Топлотехника 

„Геострой"АД - 08.07.2013 г. - до момента Инженер ОВиК По 

значими обекти: реконструкция и модернизация на 

авторемонтна и складова база с подобекти: магазин за 

промишлени стоки и КПП, склад за масла и ГСМ, автомивка, 

административна сграда 2, административна сграда 1, хостел, 

ремонтно хале с ГТП и складове, къща за гости 2, къща за гости 

1, ресторант и бензиностация-гр.Етрополе, обл.софийска 

повишаване на енергийната ефективност на многофамилна 

жилищна сграда с идентификатор 04279.602.40.28 по 

кадастралната карта на гр.Благоевград, жк "Космос" на ул."Шар 

планина" № 7 

ремонт на общински лагер за отдих на харманлийски и 

сирийски деца- гр.Добринище, общ. Банско 

Геострой АД 

24.10.2012-08.07.2013 г. 

Експерт политика на цените 

Майор и Ко ООД - 2012г. 

Организатор действие 

 

Специалист за контрол по качеството Еми Борисова 

Найчева 

Висшия институт по архитектура и строителство Магистър 

Промишлено и гражданско строителство Диполома СЕРИЯ АБ 

No 003434; Удостоверение No 3816/14.11.2014г. Осъществяване 
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контрол върху качеството на изпълнението на строителството и 

за съответствие на влаганите в строежите строителните 

продукти със съществениоте изисквания за безопасност  

❖ Геострой АД 2014г. - до сега 

Ръководител/ мениджър по качество. Ръководи, организира, 

осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

контрол, контрол по спазване на управление на документи и 

записи, производствен контрол, управление на несъответстващ 

продукт, преглед на запитвания, оферти и договори 

„Обслужваща сграда - автосервиз, администрация, общежитие, 

хотел, ресторант, бюфет, складове и паркинг", намиращ се в 

Поземлен имот № 15133 (666) с. Кривина 

Геотехмин ООД 

2005 г. - 2014 г. 

Мениджър по качеството Ръководи, организира, осъществява 

предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол 

по спазване на управление на документи и записи, 

производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, 

преглед на запитвания, оферти и договори. 

Изграждане на нова линия за производство на цимент в завод 

„Девня Цимент Депо за неопасни отпадъци "Садината", ПСОВ 

и приемна зона 

Изграждане на метростанция 11-11 и прилежащ тунелен 

участък 

Изграждане на метростанция 9-1 и стартова шахта за ТВМ 

Техникум по индустриализирано строителство 

1992 г. - 2005 г. 

Преподавател по инженерни дисциплини Преподавател по 

теория и практика на строителството 

Междуучилищен център по трудово политехническо обучение 

1991г. -1992 г. 

Заместник Директор Ръководство на учебния процес 

ДСО Редки метали 

1981г. -1991 г. 

Проектант-конструктор Проектиране на метални и стомано-

бетонови конструкции. Работила по проектиране конструкциите 

на: 

- Разширение на Минно-геоложки институт; 

База за отдих Добринище; 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на 

околната среда: 

СЪГЛАСНО ISO 14001: 2004 СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава 
на икономическия 

оператор и броят на  

ръководния персонал 

през последните три 

години са, както следва: 

Година, Средна годишна численост на състава: 

2015г. - 752 бр. 

2014г. - 600 бр. 

2013г. - 539 бр. 

Година, брой на ръководните кадри:  

2015г. - 34 бр. 

2014г. - 21 бр. 

2013г.  - 14 бр. 
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9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 

ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

  

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител  

изпълнението на 

следната част (процентно 

изръжение) от 

поръчката: 

  

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият 

оператор ще достави 

изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор моле ли да 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за  
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осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  
 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

качеството, включително 

тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

Отговор: ДА  
 

 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете:  

ДА 

 

 6. Заключителни Участникът  е попълнил исканата информация  
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положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

 

14. Други документи Всички приложени документи с Описани в точка 20 

15. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството, участник в 

обединението с дата 20.11.2016г.   

„ПЪТСТРОЙ-92” АД 

 1. Информация за 

процедурата за 

възлагане на 

обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор”  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

www.brra.bg Търговски регистър на РБългария 

www.ksb.bg  Камара на строителите РБългария 
Удостоверение за регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи 

първа група, от първа до пета категория. 
 

 2) При поръчки и 

услуги: Необходимо ли е 

специално разрешение 

или членство в 

определена организация, 

за да може 

икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва:и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както 

следва(): 

Ако съответните 

 

година: 2013 оборот: 34 319 000 лева валута 

година: 2014 оборот: 67 873 000 лева валута 

година: 2015 оборот: 93 609 000 лева валута  

 

(брой години, среден оборот): 3 години 

 

65 267 000 лева валута 

http://www.brra.bg/
http://www.ksb.bg/
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документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, 

е както следва:  и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

За Строител - 600 000,лева валута 

За Проектант - 300 000, лева валута 

  

Приложени са заверени копия от застрахователни полици 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период
  

икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 
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работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния 

период  икономическият 

оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  
 

Брой години () 
Описание Суми Дати Получатели 

    

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи, особено 

тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

инж. Пламен Чавдаров Стоименов - Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд 

 

  

 

 

 3) Той използва 

следните технически 

съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, 

а съоръженията за 

проучване и изследване 

са както следва: 

Съгласно внедрената система за управление на качеството 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

Система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 

9001:2008. 

Система за опазване на околната среда, съгласно стандарт ISO 

14001:2004 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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специално 

предназначение: 

Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване 

и изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

инж. Пламен Чавдаров Стоименов - Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд 

 

Образование - Висше Магистър, Специалност „Транспортно 

строителство-пътно строителство", година на придобиване 2006 

Диплома №011362,УАСГ- София 

Професионална квалификация - Магистър-инженер, Година 

на придобиване 2006, Диплома №011362,УАСГ- София 

Удостоверение от Българска Асоциация Труд Здраве 

Безопасност от 25.03.2016г. за преминато обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд 

Сертификат № 15-1/01.04.2016г. от Служба по трудова 

медицина „Медико"ЕООД за „Координатор по безопасност и 

здраве при работа" 

Специфичен опит: 

„Пътстрой - 92"АД - Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд 

В периода 16.08.2013г. - 22.03.2016г. 

Проектиране и извършване на СМР на обект „Аварийно 

възстановяване на виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия" 

Възложител Агенция „Пътна инфраструктура"-АПИ 

В периода 31.07.2013г. до 29.10.2015г. „Проектиране и 

строителство на АМ Струма ЛОТ 2 участък Дупница-

Благоевград, от км.322+000 до км. 359+483,52" 

Възложител Агенция „Пътна инфраструктура"-АПИ 

В периода 09.2011 -08.2013 г. 

„Допълнително проектиране и строителството на обект: „АМ 

"Струма" ЛОТ №1 Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до 

км 322+000" с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" 

В периода 25.09.2012г. - 23.09.2013г.Лот 35: Рехабилитация и 

реконструкция на път 111-306- Луковит - Червен бряг- Кнежа 

от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, с обща 

дължина 26.454 км, област Плевен,област Ловеч 

В периода 04.09.2012г. - 24.09.2013г. „Рехабилитация на път III 

-3004 Тръстеник - Ореховица - път III -137 от км 13+648.45 до 

км 29+987.10, област Плевен" 
В периода 30.08.2010г. 04.10.2011г. 
„Лот 15 по ОПРР: Рехабилитация на път 111-181 СОП - с. 

Ковачевци от км 0+000 до км 26+792 , област София 

В периода 17.09.2009г. 12.06.2012г.  
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Рехабилитацията на участък с дължина 55.4 км от път 1-6 

София - Пирдоп от км 133+895 до км 189+291.98 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните 

мерки за управление 

на околната среда: 

Система за управление на околната среда, съгласно стандарт 

ISO 14001:2004 

 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава 
на икономическия 

оператор и броят на  

ръководния персонал 

през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

Година, средна годишна численост на състава: 

2013,379, 

2014,352, 

2015,351, 

Година, брой на ръководните кадри:  

2013,11, 

2014,14, 

2015,15 

 
9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 

ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител  

изпълнението на 

следната част (процентно 

изръжение) от 

поръчката: 

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият 

оператор ще достави 

изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор моле ли да 

 



 

549 

 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

Отговор: ДА  
 

 

 

www.intertek.bg  

 Икономическият 

оператор ще може ли да 
Отговор: ДА  
 

http://www.intertek.bg/
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представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

задължителните 

стандарти или системи 

за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите 

или системите за 

екологично управление 
могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете:  

  

 

www.intertek.bg 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

16. Документи Всички приложени документи с Описани в точка 20 

17. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващия дружеството, участник в 

обединението с дата 17.11.2016г.   

„В И Р ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 

 1. Информация за 

процедурата за 

възлагане на 

обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

http://www.intertek.bg/
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чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

 

 

 2) При поръчки и 

услуги: Необходимо ли е 

специално разрешение 

или членство в 

определена организация, 

за да може 

икономическият 
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оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията 

за поръчката, е както 

следва
 

(): Ако 

съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

година: [2015] оборот: [184 000,00]лв.  

година: [2014] оборот: [115 000,00]лв.  

година: [2013] оборот: [55 000,00]лв.  

 

 

(брой години, среден оборот):  

118 000 лева валута 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, 

е както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [2015] оборот: [184 000,00]лв.  

година: [2014] оборот: [115 000,00]лв.  

година: [2013] оборот: [55 000,00]лв.  

 

 

(брой години, среден оборот):  

118 000 лева валута 

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна 

300 000,00 лева  
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полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период
 
 икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 
 

 1б)   Само за 

обществени поръчки за 

доставки и обществени 

поръчки за услуги:: 

През референтния 

период  икономическият 

оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

Брой години (3 години) 

Описание Суми Дати Получатели 

Изготвяне 

на работни 

проекти и 

авторски 

надзор на 

обект: 

Многофами

лна 

жилищна 

сграда с 

адрес: гр. 

Брезник, ул. 

„Цвета 

Лумбарова“, 

Блок 2, вх. 

„А“ и „Б“ 

За 

проектиране - 

42 500.00 

За 

авторски 

надзор - 

3000.00 

Начало 

проектиране: 

16.12.2015г. 

Край 

работното 

проектиране: 

22.02.2016г. 

Изпълнение на 

авторски 

надзор: 

07.03- 

18.10.2016г. 

Община 
Брезник 

 

 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи, 

особено тези, 

отговарящи за контрола 

на качеството: 

При обществените 
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поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

 3) Той използва 

следните технически 

съоръжения и мерки за 

гарантиране на 

качество, а 

съоръженията за 

проучване и изследване 
са както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки 

или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет 
и, когато е необходимо, 

на средствата за 

проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

 а) Екип: 
1. Част „Архитектурна“ - и водещ проектант - Анна Георгиева 

Кузманова 
2.Част „Конструкции“ - Георги Костов Павловски 3. Част „Електро“ - 

Георги Михайлов Михайлов 4.Част „ВиК“ - Петя Иванова Петкова 

5.Част „ОВ“ - Мария Иванова Любенова-Гундерова б.Част 

„Енергийна ефективност“ - Мария Иванова Любенова-Гундерова 
7.Част „ПБЗ“ - Анна Георгиева Кузманова 
8.Част „Пожарна безопасност“ - Божидар Първанов 
Марков 
9.Технически контрол част „Конструктивна“ - Таня Тодорова Колева 
10.Част „План за управление на строителните отпадъци“ - Божидар 
Първанов Марков 
 

Експерт Образование  
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състав: Арх. Анна  

Георгиева Кузманова 

Част „Архитектурна“ 

— и водещ проектант 

Магистър Архитект, 

Специалност - 

архитектура 1977г., 

диплома серия ОЯ № 

009442, Висш 

инженерно- 

строителен институт 

Удостоверение за 

пълна 

проектантска 

правоспособност с per. 

№ 02540 

Месторабота: 

„ В и Р  

Инженеринг“ 

ООД 

Период: От 2004г. до 

сега Основни функции: 

Проектант по част 

„Архитектура“ и 

водещ проектант 

Описание на 

проекта: Изготвяне на 

проект по част 

Архитектура за 

Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и „Б“ 

Инж. Георги Костов 

Павловски Част 

Конструкции 

Магистър, 

„Промишлено и 

гражданско 

строителство“, 1977г., 

диплома серия ОЯ № 

005728, Висш 

инженерно- 

строителен институт 

Удостоверение за 

пълна 

проектантска 

правоспособност с per. 

№ 06325 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг“ 

ООД 

Период: От 2004г. до 

сега Основни функции: 

Проектант по част 

„Конструкции“ 

Описание на 

проекта: Изготвяне на 

проект по част 

Конструктивна за 

Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и „Б 

Инж. Г еорги 

Михайлов Михайлов 

Част Електро 

Висше - Магистър, 

Електроинженер 

„Електро енергетика и 

ел. обзавеждане“, 

Диплома № 

002636/ТУ-СФ- 2006г. 

Технически 

университет гр. София 

Удостоверение за 

пълна проектантска 

правоспособност с per. 

№ 05620 

 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг“ООД 

Период: От 2004г 
 
до 

сега Основни функции: 

Проектант по част 

„Електрическа” 

Описание на проекта: 

Изготвяне на проект 

по част 

Електрическа 

Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и „Б“ 

Инж. Петя 

Иванова Петкова Част 

ВиК 

 

Магистър, 

„Водоснабдяване и 

канализация“, 

1981, диплома серия 

АЯ № 015635, ВИАС - 

София 

Удостоверение за 

пълна проектантска 

правоспособност с peг. 

№ 01871 

 

Месторабота: „В и Р 

Инженеринг“ ООД 
Период: От 2004г. до 

сега Основни функции: 

Проектант по част 

„Водоснабдяван е и 

канализация“ 
Описание на 

проекта: Изготвяне 

на проект по част 

Водоснабдяване и 

канализация за 

Многофамилна 

жилищна сграда с 
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адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и „Б“ 

 

инж. Мария Иванова 

Любенова - Гундерова 

Част ОВ 

Магистър 
„Топлотехника“, 

2009г„ диплома 
серия ТУ-СФ-АА 

№ 99839, 

Технически 

университет грл. 

София 
Удостоверение за 

пълна 

проектантска 
правоспособност с 

per. № 14000 

 

„ В и Р  
Инженеринг“ 

ООД 

 

Период: От 

2011 г. до сега 

Основни 

функции: 
Проектант по 

част 

„Отопление и 
вентилация“ 

Описание на 

проекта: 
Изготвяне на 

проект по част ОВ 

за Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, 

ул. „Цвета 

Лумбарова“, Блок 

2, вх. „А“ и „Б“ 

 

 
  

Инж. Мария 

Иванова  

Любенова-  

Гундерова  

Част Енергийна 

ефективност 
 

Магистър 
„Топлотехника“, 

2009г„ диплома 
серия ТУ-СФ-АА 

№ 99839, 

Технически 

университет грл. 

София 
Удостоверение за 

пълна 

проектантска 
правоспособност с 

per. № 14000 

 

„ В и Р  
Инженеринг“ 
ООД 

 

Период: От 

2011 г. до сега 

Основни 

функции: 
Проектант по 

част 

„Отопление и 
вентилация“ 

Описание на 

проекта: 

Изготвяне на 

проект по част ОВ 

за Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, 

ул. „Цвета 

Лумбарова“, Блок 

2, вх. „А“ и „Б“ 
 

 
  

Арх. Анна  

Георгиева Кузманова 

Част ПБЗ 

Магистър Архитект, 

Специалност - 

архитектура 1977г., 

диплома серия ОЯ № 

009442, Висш 

инженерно- 

строителен институт 

Удостоверение за 

пълна 

Месторабота: 

„ В и Р  

Инженеринг“ 

ООД 

Период: От 2004г. до 

сега Основни функции: 

Проектант по част 

„Архитектура“ и 

водещ проектант 
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проектантска 

правоспособност с per. 

№ 02540 

Описание 

на 

проекта: Изготвяне на 

проект по част 

Архитектура за 

Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, ул. 

„Цвета Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и „Б“ 

Инж. Божидар 
Първанов Марков 

Част „Пожарна 
безопасност 

 

Магистър, 
„Технология на 

машиностроенето, 
1974г., диплома 

серия АМ № 
008246, ВМЕИ 

„Ленин“ София 

Удостоверение от 
КИИП с per. № 

00708 

 

Месторабота: 
„В и Р 

Инженеринг“ 
ООД 

Период: От 
2004г. до сега 

Основни 

функции: 
Проектант по 

част „Пожарна 

безопасност“ 

Описание на 

проекта: Изготвяне 

на проект по част 

Пожарна безопасност 

за Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, 

ул. „Цвета 

Лумбарова“, Блок 2, 

вх. „А“ и „Б“ 

 

 
 

Таня Тодорова 
Колева 

Технически 

контрол част 

„Конструктивна” 
 

Магистър 
Строителен 

инженер 

„Промишлено и 

гражданско 
строителство“ , 

специалност 

„Промишлено и 
гражданско 

строителство“, 
1977г ,диплома 

серия ОЯ № 

009834, Висшия 
инженерно 

строителен 

институт 

Удостоверение за 
пълна 

проектантска 
правоспособност с 

per. № 01975 

Удостоверение за 

технически контрол 

по част 

Конструктивна с № 

00231 
 

Месторабота: 
„В и Р 

Инженеринг“ 

ООД 

Период: От 
2004г. до сега 

Основни 

функции: 
Технически 

контрол по част 
Конструктивна 

Описание на 

проекта: 
Изготвяне на 

проект по част 

Технически 

контрол по част 
Конструктивна 

за 
Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. 
Брезник, ул. 

„Цвета 
Лумбарова“, 

Блок 2, вх. „А“ и 

„Б“ “ 
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Божидар 
Първанов Марков 

Част „План за 

управление на 

строителните 
отпадъци“ - 

 

Магистър, 
„Технология на 

машиностроенето“, 

1974г., диплома 

серия АМ № 
008246, ВМЕИ 
„Ленин“ София 

Сертификат от 
КИИП № 
00098/19.11.2013га 

а изработване на 

проекти по част 

План за 
управление на 

строителните 
отпадъци 

 

Месторабота: 
„В и Р 

Инженеринг“ 

ООД 

Период: От 
2013. до сега 

Основни 
функции: 

Проектант 
по част 
„ПУСО“ 

Описание 

на 

проекта: 
Изготвяне на 

проект по част 

ПУСО за 

Многофамилна 

жилищна сграда с 

адрес: гр. Брезник, 

ул. „Цвета 

Лумбарова“, Блок 

2, вх. „А“ и „Б“ 
 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните 

мерки за управление 

на околната среда: 

 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава 
на икономическия 

оператор и броят на  

ръководния персонал 

през последните три 

години са, както следва: 

  

 

 
9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 
ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител 43 

изпълнението на 

следната част 
(процентно изръжение) 
от поръчката: 

   

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  
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Икономическият 

оператор ще достави 

изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор моле ли да 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор:  

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

ДА 
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качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

задължителните 

стандарти или системи 

за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите 

или системите за 

екологично управление 
могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете:  

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

18. Документи Всички приложени документи с Описани в точка 20 

19. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството, трето лице, 

собственик на скеле с липсваща дата  

„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД 

 

 1. Информация за 

процедурата за 

възлагане на 

обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – 

„Основания, свързани с 

плащането на данъци 

или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – 

„Основания, свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност”   
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 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ 

ПО ВПИСВАНИЯТА 

Удостоверение за актуално състояние 

http://public.brra.bg 

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 

http://register.ksb.bg 

Удостоверение № I-TV 016599 

Удостоверение № II-TV 004782 

Удостоверение № IV-TV 008082 
Удостоверение № V-TV 011671 

 

 2) При поръчки и 

услуги: Необходимо ли е 

специално разрешение 

или членство в 

определена организация, 

за да може 

икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията 

за поръчката, е както 

следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията за 

  

http://public.brra.bg/
http://register.ksb.bg/
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поръчката, за изисквания 

брой финансови години, 

е както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период
  

икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 
 

 1б)   Само за 

обществени поръчки за 

доставки и обществени 

поръчки за услуги:: 

През референтния 

период  икономическият 

  

 

Брой години () 
Описание Суми Дати Получатели 
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оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  
 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи, 

особено тези, 

отговарящи за контрола 

на качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

 

 3) Той използва 

следните технически 

съоръжения и мерки за 

гарантиране на 

качество, а 

съоръженията за 

проучване и изследване 
са както следва: 

СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВОТО 

 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки 

или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 
Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет 
и, когато е необходимо, 
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на средствата за 

проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните 

мерки за управление 

на околната среда: 

 

СЪГЛАСНО ISO 14001: 2004 СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава 
на икономическия 

оператор и броят на  

ръководния персонал 

през последните три 

години са, както следва: 

 

 
9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 
ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

Фасадно рамково скеле в размер на 2925 м2 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител 43 

изпълнението на 

следната част 
(процентно изръжение) 
от поръчката: 

  

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият 

оператор ще достави 
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изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор моле ли да 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

качеството, включително 

тези за достъпност за 

Отговор: ДА  
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хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете:  

Отговор: ДА  
 

 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил исканата информация, с липсваща дата 

 

20. Документи 1. Споразумение за създаване на Обединение „СЛАТИНА-

ГВ”- заверено с рег. №11381/21.11.20126г. и рег. № 

10780/22.11.2016г. по поиса на , оригинал, 6 листа (7 

страници); 

2. Пълномощно на Елена Стафанова Петрова- оригинал, 

1лист(2страници); 

3. Пълномощно на Цветослав Иванчев Петков- заверено 

копие, 2страници; 

4. Рамков договор Д-644/2013/ 01.04.13г. между 12 фирми 

за педоставяне на свои ресурси и активи- 3стр, заверено 

копие. (договорът изтича на 01.04.2018г.) 

5. Списък на техниката на ГЕОТЕХМИН ООД- 5стр., 

заверено копие; 

6. Уведомително писмо за налична механизация 

изх.№806/21.03.2013г.-  4стр., заверено копие;  

7. Призводствено оборудване към РК Елаците- 1стр, 

заверено копие; 

8. Инвентарна книга „ГЕОСТРОЙ”АД- 7стр., заверено 
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копие; 

9. Списък на техниката на ПЪТСТРОЙ-92 АД- 6стр., 

заверено копие; 

10. Списък на техниката на ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯ 

ЕАД- 5стр., заверено копие; 

11. Инвентарна книга „БЕКАСТРОЙ”АД- 3стр., заверено 

копие; 

12. Списък на техниката на ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ЛОМ 

ЕООД- 2стр., заверено копие; 

13. Списък на техниката на ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-

БЕРКОВИЦА ЕООД- 1стр., заверено копие; 

14. Списък на техниката на ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-

ГОДЕЧ ЕООД- 2стр., заверено копие; 

15. Списък на техниката на ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД- 

1стр., заверено копие; 

16. Опис фасадно скеле с жабки ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ 

АД- 1стр., заверено копие; 

17. Списък на техниката на УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД- 

2стр., заверено копие; 

18. Удостоверение № I-TV 01446  за вписване в ЦПРЦ към 

Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I-

ва група, III-та категория на ГЕОСТРОЙ АД; Ведно с 

талон № I-TV02, валиден до 30.09.2017г.  - 1стр, 

заверено копие; 

19.  Удостоверение № I-TV 012848  за вписване в ЦПРЦ към 

Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I-

ва група, I-V-та категория на ПЪТСТРОЙ-92 АД; Ведно 

с талон № I-TV04, валиден до 30.09.2017г.  - 1стр, 

заверено копие; 

20. Годишни финансови отчети ГЕОСТРОЙ АД за 2015г., 

4бр, 4стр., заверено копие; 

21. Годишни финансови отчети ГЕОСТРОЙ АД за 2014г., 

4бр, 4стр., заверено копие; 

22. Годишни финансови отчети ГЕОСТРОЙ АД за 2013г., 

4бр, 4стр., заверено копие; 

23. Доклад на наезависим одитор върху финансовия отчет за 

2015г. на ПЪТСТРОЙ-92 АД- 3стр,заверено копие; 

24. Годишни финансови отчети ПЪТСТРОЙ-92 АД за 

2015г., 5бр, 5стр., заверено копие; 

25. Приложения към годишни финансови отчети 

ПЪТСТРОЙ-92 АД за 2015г., 2бр, 2стр., заверено копие; 

26. Доклад на наезависим одитор върху финансовия отчет за 

2014г. на ПЪТСТРОЙ-92 АД- 3стр,заверено копие; 

27. Годишни финансови отчети ПЪТСТРОЙ-92 АД за 

2014г., 5бр, 5стр., заверено копие; 

28. Приложение към годишен финансов отчет ПЪТСТРОЙ-

92 АД за 2014г., 1бр, 1стр., заверено копие; 

29. Доклад на наезависим одитор върху финансовия отчет за 

2013г. на ПЪТСТРОЙ-92 АД- 3стр,заверено копие; 

30. Годишни финансови отчети ПЪТСТРОЙ-92 АД за 

2013г., 5бр, 5стр., заверено копие; 

31. Приложение към годишен финансов отчет ПЪТСТРОЙ-

92 АД за 2013г., 1бр, 1стр., заверено копие; 

32. Счетоводен баланс за 2013г. на В И Р ИНЖЕНЕРИНГ 
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ООД- 4стр., заверено копие; 

33. Отчет за приходите и разходите за 2013г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 4стр., заверено копие; 

34. Счетоводен баланс за 2014г. на В И Р ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД- 4стр., заверено копие; 

35. Отчет за приходите и разходите за 2014г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 4стр., заверено копие; 

36. Отчет за собствения капитал за 2014г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 1стр., заверено копие; 

37. Отчет за паричните потоци за 2014г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 1стр., заверено копие; 

38. Счетоводен баланс за 2015г. на В И Р ИНЖЕНЕРИНГ 

ООД- 4стр., заверено копие; 

39. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 5стр., заверено копие; 

40. Отчет за собствения капитал за 2015г. на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД- 1стр., заверено копие; 

41. Застрахователна полица №3407160300R00633 на 

ГЕОСТРОЙ АД от БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП , 2 000 000лв, за едно събитие, 4 000 000лв в 

агрегат; валидна до 20.09.2017г.- 1стр., заверено копие; 

42. Застрахователна полица №3407160300R00277, 

професионална отговорност в проектирането и 

строителството на ПЪТСТРОЙ-92 АД от БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП , 300 000лв, за едно 

събитие, 600 000лв в агрегат; валидна до 14.04.2017г.- 

3стр., заверено копие; 

43. Застрахователна полица №3407160300R00366, 

професионална отговорност в проектирането и 

строителството на ПЪТСТРОЙ-92 АД от БУЛСТРАД 

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП , 150 000лв, за едно 

събитие, 300 000лв в агрегат; валидна до 01.06.2017г.- 

3стр., заверено копие 

44. Застрахователна полица №161001317С011543 за 

професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД от ЗАД АРМЕЕЦ АД , 150 000лв, 

за едно събитие, 300 000лв в агрегат; валидна до 

10.10.2017г.- 1стр., заверено копие 

45. Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа с Възложител Община Твърдица и 

изпълнител Обединение „ ГЕО-ДЕП-СТРОЙ” -25стр., 

заверено копие; 

46. Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа с Възложител Община Брезник и изпълнител 

Обединение „ ГЕО-АРХ-БРЕЗНИК”-13стр., заверено 

копие; 

47. Референция от ЕЛАЦИТЕ МЕД АД изх.№3759/ 

22.11.2016г. за ГЕОСТРОЙ АД- 3стр, заверено копие; 

48. Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа с Възложител Община Брезник и изпълнител 

„ БРЕЗЛИК ЛОТ 2”-14стр., заверено копие; 

49. Удостоверение издадено от КАБ за ППП №02540, на арх. 

Анна Георгиева Кузманова,  валидно до 31.12.2016г.- 
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1стр, заверено копие; 

50. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №06325, на 

инж. Георги Костов Павловски- част Конструктивна,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

51. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №05620, на 

инж. Георги Михайлов Михайлов- част Електрическа,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

52. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №01871, на 

инж. Петя Иванова Петкова- част ВиК,  валидно до 

31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

53. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №14000, на 

инж. Мария Иванова Любенова- Гундерова- част ОВК,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

54. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №00708, на 

инж. Божидар Първанов Марков- част Пожарна 

безопасност (технологичен, Техническа записка и 

графични материали),  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, 

заверено копие; 

55. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №00708, на 

инж. Божидар Първанов Марков- част Технология на 

машиностроенето и уредостроенето,  валидно до 

31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

56. Сертификат от КИИП №00098/19.11.2013г. на инж. 

Божидар Първанов Марков (проектант с №00708)- 1 стр., 

заверено копие; 

57. Удостоверение издадено от КИИП за ППП №00231, на 

инж. Таня Тодорова Колева- технически контрол по част 

Конструктивна на инвестиционни проекти, конструкции 

сгради и съоражения,  валидно до 27.09.2017г.- 1стр, 

заверено копие; 

58. Удостоверение от 25.03.2016г.,  издадено от БАТЗБ за 

преминато обучение на Пламен Чавдаров Стоименов, 

ПЪТСТРОЙ-92 АД- 1стр, заверено копие; 

59. Сертификат от СТМ №15-1/01.04.2016г. на Пламен 

Чавдаров Стоименов -1 стр., заверено копие; 

60.  Сертификат BG15/92946 на ГЕОСТРОЙ АД за ISO 

9001-2015 от СЖС България ЕООД, валиден до 

17.10.2019г.- 2стр. заверено копие; 

61. Сертификат №QMS 071119-01на ПЪТСТРОЙ-92 АД за 

ISO 9001-2008 от ИНТЕРТЕК, валиден до 19.12.2016г.- 

1стр. заверено копие; 

62. Сертификат №BAS QMS V 481-2 на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД за ISO 9001-2008 от ИА БСА, 

валиден до 05.12.2018г.- 1стр. заверено копие; 

63. Сертификат BG15/92982 на ГЕОСТРОЙ АД за ISO 

14001-2015 от СЖС България ЕООД, валиден до 

17.10.2019г.- 2стр. заверено копие; 

64. Сертификат №ЕMS 23079-02 на ПЪТСТРОЙ-92 АД за 

ISO 14001-2004 от ИНТЕРТЕК, валиден до 19.12.2016г.- 

1стр. заверено копие; 

65. Сертификат №BAS ЕMS V 610-1 на В И Р 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД за ISO 14001-2005 от ИА БСА, 

валиден до 03.12.2016г.- 1стр. заверено копие; 
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„ГЕОСТРОЙ” АД като участник в обединение ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, който 

отговаря за административно, финансово и техническо управление на проекта е декларирал в 

Част В „Основания, свързани и несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение” от Раздел ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП-а си информация относно 

предсрочно прекратени договори за обществени поръчки и наложени санкции – неустойки от 

Вълзожителите по договорите. Комисията, след като се запозна с декларираната информация, 

основанията за налагане на санкциите – неустойки за некачествено изпълнение и за забава и 

размерът им, единодушно прие, че в случая не е налице основание за задължително отстраняване 

по смисъла на чл. 54, ал. 1, точка 6 от ЗОП, тъй като не са налице изрично изброените в 

разпоредбата нарушения на трудовото законодателство, установени с влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение. 

В настоящия случай комисията не изследва наличието на незадължителни основания за 

отстраняване по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, тъй като съгласно ал. 2 на чл. 55 от ЗОП, Възложителят 

следва да посочи обстоятелствата по ал. 1 още в  обявлението, с което се оповестява откриването 

на процедурата. Основания за незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1 ЗОП, се поставят от 

Възложителят при обявяване на обществената поръчка и са неприложими за конкретната 

процедура.  

 

 

III.37.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” не е представил в офертата си Декларации 

Образец № 7 /за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А 

от  лицата, които представляват третото лице, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на 

решения от тези органи за „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, 

чиито капацитет се използва, собственик на фасадното скеле и в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 11.4, Раздел 11. „Използване на капацитета на трети 

лица” от Част IV „Критерии за подбор”. 

2.„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито капацитет се използва, 

собственик на фасадното скеле е представил ЕЕДОП без посочена дата, подписан от 

изпълнителния директор и с липсващи подписи на членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на 

решения от тези органи. 

 

 

III.37.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” да представи Декларации Образец № 7 /за 

да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А от лицата, 

които представляват третото лице, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от 

тези органи за „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито 

капацитет се използва, собственик на фасадното скеле. 

2.„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД, като субект – трето лице, чиито капацитет се използва, 

собственик на фасадното скеле да представи датиран ЕЕДОП, подписан от 

изпълнителния директор и членовете на управителни и надзорни органи и други лица, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. 
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        III. 38. Оферта № 38 от „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, за участие по обособена 

позиция № 4 

 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 38 - РСЛ16-ТД26-1996/23.11.2016г. 

– „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД,  

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи 

от 21.11.2016г. - в оригинал, 1 стр. 

2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя от 21.11.2016г.- 176   

стр. в оригинал; ведно с приложения към него: 

1. Линеен график – 1стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите 

за влагане основни материали - 29 стр. – 

заверени копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя 

от 21.11.2016г. от управителя на участника 

„СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя 

от 21.11.2016г. от управителя на участника 

„СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД – 1 стр., в 

оригинал; 

 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя 

от 21.11.2016г. от участника „СИТИ БИЛД 

СТУДИО” ООД – 2 стр., в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя 

от 21.11.2016г. от участника „СИТИ БИЛД 

СТУДИО” ООД в оригинал, 1 стр. 
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8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

21.11.2016г. от участника „СИТИ БИЛД 

СТУДИО” ООД в оригинал; 

Липсва декларация от подизпълнителя ЕТ 

„СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- ДИМИТЪР 

ПОПОВ” 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 21.11.2016г. от управителя Тодор Якимов 

Митев на участника „СИТИ БИЛД СТУДИО” 

ООД в оригинал, 2 стр. 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 21.11.2016г. от управителя Васил Георгиев 

Антонов на участника „СИТИ БИЛД 

СТУДИО” ООД в оригинал, 2 стр. 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя 

от 18.11.2016г. от Димитър Николаев Попов 

Едноличен търговец на участника ЕТ 

„СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- ДИМИТЪР 

ПОПОВ” в оригинал, 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД с 

дата 21.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Декларирам, че в настоящата процедура 

не са налице обстотелства по чл.101, ал.9-

11 от ЗОП 

 Декларирам липсата на основания за, 

съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 и липсата на 

обстоятелства, във връзка с чл.55, ал.1, 

т.1 и т.4 от ЗОП 

 Декларирам, че за участника не са налице 

обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от 

Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация –  

 

Да – Централен професионален регистър на 

строителя от първа група строежи, трета до пета; 

Камара на строителите в България; 

http:// ksb.bg 

Удостоверение № I - TV 013670 от КСБ, валидно 

до 30.09.2017г.  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

година: 2015 год. – оборот  - 2 497 хил BGN. 

година: 2014 год. – оборот  - 1 190 хил BGN 

година: 2013 год. – оборот  - 2 374 хил BGN 
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съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Общ годишен оборот за периода 2013-2015г. : 

6061 хил BGN  

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: 2015 год. – оборот  - 1 372 хил BGN. 

година: 2014 год. – оборот  - 711 хил BGN 

година: 2013 год. – оборот  - 1 946 хил BGN 

Конкретен годишен оборот за периода 2013-

2015г. : 

4 029 хил BGN  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 

 

Строителни работи: 

1. Строително-монтажни работи на обект: 

Неотложен частичен ремонт на покрив на 

корпус „Б” в 144 СОУ „Народни будители”- гр. 

София, ж.к. Младост 3, ул. Бъднина” (дейности 

сходни с предмета на поръчката: доставка и 

монтаж на хидроизолация; демонтаж и 

монтаж на мълниезащита) 
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2. СМР на обект: Жилищни сгради, (Г+8) с 

к.к. 28м/ Секции 1, 2, 3 и 4/ с паркоместа, 

находяща се в УПИ ХХI-2241, кв.1, м. 

„Цариградско шосе-Караулката” по плана на гр. 

София, СО - район „Искър” (дейности сходни с 

предмета на поръчката: направа на 

топлоизолационна система и покривни 

хидроизолации) 

3. Ремонт на блок № 7 и смяна на дограма, 

топлоизолация по фасади и СРР на блок №4 от 

обект: „Централна сграда на МВР” (дейности 

сходни с предмета на поръчката: доставка и 

монтаж на дървени, алуминиеви, метални 

ролетни гаражни врати; ПВЦ прозорци със 

стъклопакет, топлоизолация по фасади, 

подпрозоречни первази) 

4. Проектиране и изпълнение на основен 

ремонт на продукционни студия 8 и 9 , МПА-9 

и коридор в Производствено- техническата 

сграда (ПТС) на БНР- гр. София, бул. „Драган 

Цанков” № 4 (дейности сходни с предмета на 

поръчката: доставка и монтаж на ал. 

прозорци; доставка и монтаж на каменна 

вата 50мм, 100кг/м2; доставка и монтаж на 

климатична система; доставка и монтаж на 

алуминиеви радиатори, радиаторни вентили и 

разпределителен колектор; доставка и 

полагане на силнотокови електро инсталации) 

5. Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, осигуряване на достъп на хора с 

увреждания и обособяване и модернизация на 

библиотечни зали за сграда на УниБИТ в гр. 

София, УПИ V, кв. 95в, м. „Смирненски”, бул. 

„Шипченски проход” 69А (дейности сходни с 

предмета на поръчката: полагане на мин. вата 

80мм и фасадна структурна мазилка) 

6. Проектиране и изпълнение на основен 

ремонт на студиен комплекс 35 и 36 в 

Производствено-техническата сграда (ПТС) на 

БНР-гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4 

(дейности сходни с предмета на поръчката: 

доставка и монтаж на ал. прозорци; доставка 

и монтаж на каменна вата 50мм, 100кг/м23; 

доставка и монтаж на климатична система; 

доставка и монтаж на алуминиеви радиатори, 

доставка и полагане на силнотокови и 

слаботокови електро инсталации; доставка и 

монтаж на пожароизвестителна инсталация) 

 

1. 144 СОУ „Народни будители”-  

Удостоверение за добро изпълнение 

изх.№ 47/ 17.10.2016г.; 

2. „Мират Груп” ООД - Референция 

изх.№2192 от 14.03.2016г.; 
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3. „Р и Р Инженеринг консулт” ООД- 

Референтно писмо изх.№738/ 

30.08.2016г.; 

4. БНР- Референция №574/ 13.09.2016г.; 

5. „Мират Груп” ООД- Референция 925/ 

14.03.2014г.; 

6. БНР- Референция №575/ 13.09.2016г.; 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Екип от проектанти с ППП: 

-Проектант по част „Архитектурна”/ водещ 

проектант/- арх. Мая Боева- магистър със 

специалност „Архитектура”, диплома за 

завършено висше образования рег. 

№20224/06.08.1982г. от ВИАС- гр. София; 

Удостоверение за ППП, професионална 

квалификация: архитект- проектант с 

рег.№01501, валидно за 2016г (опит в сходни 

дейности- Технически инвестиционен проект 

във всички части за обект: Обследване ЕЕ 

жил.блокове гр. Козлодуй, ТП по ЕЕ гр. 

Благоевград, гр. Гоце Делчев) 

-Проектант по част  „Конструктивна”- инж. 

Димитър Попов- Удостоверение за ППП с рег. 

№ 41395, валидно за 2016г.; магистър по 

специалност „ССС” с проф. квалификация 

„Строителен инженер- конструктор”, завършил 

ВСУ „Любен Каравелов”- гр. София, дипл. рег. 

01714/2010г. 

-Проектант по част „Електро”- инж. Ради 

Велчевски-магистър по специалност ЕС ПП; № 

17655/29.09.1972г. от ВМЕИ „Ленин”- гр. 

София; придобита професионална квалификация 

Електроинженер; Удостоверение за ППП № 

00700, валидно за 2016г (опит в сходни 

дейности-Технически инвестиционен проект във 

всички части за обект: обследване за ЕЕ 

жил.блокове гр. Козлодуй, гр. Смолян, ТП по 

ЕЕ, гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев; 

-Проектант по част ВиК- Христина Дечкова 

Неделчева-магистър по специалност ВиК с 

професионална квалификация „Строителен 
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инженер по ВиК”, завършила ВИАС-гр. София; 

дипл. рег. № 010184/484/07.07.2004г.; 

Удостоверение за ППП рег. № 10246, валидно за 

2016г. (опит в сходни дейности-Технически 

инвестиционен проект във всички части за 

обект: Ремонт и реконструкция на стадион 

Христо Ботев- гр. Враца) 

-Проектант по част „ОВК”- инж. Лидия 

Цоневска-магистър със специалност 

„Технология на машиностроенето”; диплома за 

завършено висше образование рег. № 2583 от 

25.12.1969г., издадена от ВИММЕСС-гр. Русе; 

Удостоверение за ППП рег.№08132, валидно за 

2016г. (опит в сходни дейности- обследване 

обследване за ЕЕ жил.блокове гр. Козлодуй, гр. 

Смолян, ТП по ЕЕ, гр. Благоевград, гр. Гоце 

Делчев); 

-Проектант по част ЕЕ - инж. Владимир 

Карапетров-  Удостоверение за ППП рег. № 

09959, валидно за 2016г.; магистър по 

специалност Топлотехника с професионална 

квалификация „Магистър- инженер”, завършил 

ТУ- гр. София, дипл. рег. 90285/ 25.11.2005г.; 

-Проектант по част „ПБЗ”- инж. Димитър 

Попов- Удостоверение за ППП с рег. № 41395, 

валидно за 2016г.; магистър по специалност 

„ССС” с проф. квалификация „Строителен 

инженер-конструктор”, завършил ВСУ „Любен 

Каравелов”- гр. София, дипл. рег. 01714/2010г.; 

-Проектант по част „Пожарна безопасност”-

инж. Благовест Бошев-Удостоверение за ППП 

с рег. № 42018, валидно за 2016г.; магистър по 

специалност „Противопожарна техника и 

безопасност” и „Строителен инженер по ВиК”, 

завършил Висш институт МВР, факултет 

„Противопожарна охрана”- гр. София, дипл. № 

4912/14.09.1993г.; 

-Технически контрол по част „Конструкции”- 

инж. Спас Вучков- Удостоверение за 

упражняване на технически контрол по част 

„Конструктивна”, рег. № 00353, валидно до 

24.01.2018г.; Удостоверение за ППП рег. № 

00731, валидно за 2016г., валидно за 2016г.; 

магистър по „ПГС” с проф. квалификация 

„Строителен инженер”- завършил ВИСИ-гр. 

София, дипл. № 11819/1975г. 

-Проектант по част „ПУСО”- инж. Димитър 

Попов- Удостоверение за ППП с рег.№41395, 

валидно за 2016г ; магистър по специалност „ 

ССС” с проф.квалификация „Строителен 

инженер-конструктор”, завършил ВСУ „Любен 

Каравелов”- гр. София, дипл.рег. 01714/2010г.; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 
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мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

а) * Ръководител на екипа-инж. Тодор Митев: 
магистър инженер по специалност 

„Хидромелиоративно строителство”, диплома 

рег.№32320/2001г. изд. от УАСГ- гр. София; към 

настоящия момент управител на „Сити Билд 

Студио” ООД; с дългогодишен опит, като 

ръководител, с изпълнени над 50 обекта, някои 

от които са: 

1.Строително-монтажни работи на обект: 

Жилищни сгради, (Г+8) с к.к. 28 м /Секции 1, 2, 

3 и 4/ с паркоместа, находяща се в УПИ XXI-

2241, кв. 1, м. „Цариградско шосе – Караулката” 

по плана на гр. София, СО-район „Искър”;  

2. Ремонт на блок № 7 и смяна на дограма, 

топлоизолация по фасади и СРР на блок № 4 от 

обект: „Централна сграда на МВР”;  

3. Проектиране и изпълнение на основен ремонт 

на продукционни студия 8 и 9, МПА-9 и 

коридор в Производствено-техническата сграда 

(ПТС) на БНР- гр.София, бул. Драган Цанков 

№4;  

4. Проектиране и изпълнение на основен ремонт 

на студиен комплекс 35 и 36 в Производствено- 

техническата сграда (ПТС) на БНР - гр.София, 

бул.Драган Цанков №4; 

5. Строително-монтажни работи на обект: 

Неотложен частичен ремонт на покрив на 

корпус „Б“ в 144 СОУ "Народни будители" - гр. 

София, ж.к. Младост 3, ул. "Бъднина";  
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6. Направа на система за сухо строителство за 

обект: Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, осигуряване на достъп на хора с 

увреждания и обособяване и модернизация на 

библиотечни зали за сграда на УниБИТ и 

Преустройство на съществуващи помещения в 

зали за учебни занятия на СВУБИТ в гр.София, 

УПИ V, кв.95В, м.Смирненски, район Слатина, 

бул.”Шипченски проход”69А, с Възложител: 

„Мират Груп” ООД; професионален опит: 15 г., 

10м. в т.ч.: от 01/2012 до днес - управител на 

„Сити Билд Студио” ООД – 4г.8м; от 01/2009 до 

01/2012г.-управител на„Сити Билд Къмпъни” 

ЕООД-3г.(също Контрольор по качеството и 

Длъжностно лице по ЗБУТ); от 11/2004 до 

01/2009г.- управител в „Атек - Строителни 

Системи”ООД- 4г., 2м. (също Контрольор по 

качеството); от 09/1998 до 09/2002г. - техн. 

ръководител в „Оркикем” ООД - 4г. 

 

* Технически ръководител – Мустафа 

Камберов: техник със средно-специално 

образование, специалност „Строителство и 

архитектура”, диплома peг. № 3071-

62/30.06.1998г., изд. от Техникум по 

строителство-гр.Благоевград; професионален 

опит:8г., 1м. в т.ч.: от 01/2012 до днес - техн. 

ръководител в „Сити Билд Студио” ООД - 4г., 

8м.; от 08/2011 до 01/2012г. - техн. ръководител 

в „Сити Билд Къмпъни” ЕООД - 5м.; от 12/2010 

до 08/2011г. - техн. ръководител в „Шанс 2007” 

ЕООД - 8м.; от 03/2007 до 08/2009г. - техн. 

ръководител в „Омегабилд” ООД - 2г., 4 м.; 

 

* Специалист по електротехника – Тодор 

Тодоров: магистър-инженер по специалност 

„Комуникационна техника и технологии”, 

диплома peг. № 032916/14.02.2005 г., изд. от ТУ 

- гр. Варна; професионален опит: 11г.. 8м.. в т.ч.: 

от 2007 до днес - управител и съдружник в 

„Домофон сервиз” ООД - 9г., 7 м. (съвместно от 

07/2014г. до днес - инженер, ел. контактни 

мрежи в „Сити Билд Студио” ООД - 2 г., 2 м); от 

01/2005 до 01/2007 г. - ел. техник в „ПЕГ - 59” 

ЕТ - 2 г. 

* Специалист по ВиК - Людмила Кръстева: 

висше образование с квалификация „Строителен 

инженер по ВиК”, специалност „Водоснабдяване 

и канализация”, диплома peг. № 17818/1980г. 

изд. от ВИАС - гр. София; професионален опит: 

26г., в т.ч.: от 02/2016 до момента - „Сити Билд 

Студио” ООД; от 06/2006 до 04/2007г. – старши 

експерт в СО - София - 9 м.; от 08/1995 до 

06/2006 г. - гл. специалист/експерт в ТОА 
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„Слатина” - БКС - 10г., 10м.; от 10/1981 

до08/1995г. - специалист в МТ ЕООД- 13г., 10м.; 

* Специалист по ОВ - Донка Радомирова: 

висше образование с квалификация „Машинен 

инженер”, диплома peг. № 22827/1975г., изд. от 

ВМЕИ - гр. София; професионален опит: 22г., 2 

м., в т.ч.: от 09/2015 до момента - „Сити Билд 

Студио” ООД; от 09/2003 до 07/2007г. - 

инспектор в НУХМЕХПСК-СТЕ - 3г., 10м.; от 

08/1982 до 03/1992г. - експерт в Поделение 

Инвестинженеринг - 9г. 8м.; от 11/1979 до 

08/1982г. - специалист в Химпроект - София - 2г. 

9м.; от 10/1975 до 11/1979г. - специалист в П.О 

Формпроект - 4 г., 1 м.; от 01/1975 до 10/1975 г. - 

конструктор в „Първомай” Пловдив - 10 м. 

* Специалист за контрол по качеството 

Отговорник по качеството - Станислав 

Стефанов: бакалавър по специалност 

„Транспортно строителство” с проф. 

квалификация строителен инженер, диплома peг. 

№ 0236/01.10.2004г., изд. от ВТУ „Тодор 

Каблешков - гр. София; Удостоверение № 

25/18.08.2016 г. за завършен курс на обучение за 

„Контрол на качеството на изпълнение на СМР”, 

издадено от ЦПО към ЕТ „Виктория - Петранка 

Митрева”, гр. Варна 

Специалист по ЗБУТ - Катя Шаркова: 

Удостоверение № 160222-2 от 25.02.2016г. за 

завръшен курс на обучение по Здравословни и 

безопасни условия на труд, издадено от „Михова 

92 Консулт” ЕООД - гр. София; професионален 

опит: -Проектиране и основен ремонт на 

Студиен Комплекс № 10, централна сървърна 

зала и свързващ коридор в БНР, Студиен 

Комплекс № 10, централна сървърна зала и 

свързващ коридор в БНР, с Възложител: 

Българското Национално Радио;  - Направа на 

система за сухо строителство за обект: 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

осигуряване на достъп на хора с увреждания и 

обособяване и модернизация на библиотечни 

зали за сграда на УниБИТ и Преустройство на 

съществуващи помещения в зали за учебни 

занятия на СВУБИТ в гр.София, УПИ V, кв.95В, 

м.Смирненски, район Слатина, бул."Шипченски 

проход”69А, с Възложител: „Мират Груп” ООД: 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 
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икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

фасадно скеле 2400м2 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

Сертификат за въведена система за управление 

на качеството, съгласно EN ISO 9001:2008 - с 

обхват: Проектиране и строителство на 
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независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

жилищни, обществени, промишлени, 

административни, търговски и офис сгради; 

възстановяване, ремонт, реконструкция, 

саниране и укрепване на  жилищни, обществени, 

промишлени, административни, търговски и 

офис сгради; реконструкция и реставрация на 

паметници на културата; търговия със 

строителни материали; търговия, доставка и 

монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма  

 

Тюф Норд България ЕООД; Сертификат по 

стандарт EN ISO 9001:2008 - Система за 

управление на околната среда, рег. № 32 100 

150093, валиден до 19.05.2018г. 

 

 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Отговор: ДА 

 

Сертификат за въведена система за управление 

на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 

14001:2005 с обхват: Проектиране и 

строителство на жилищни, обществени, 

промишлени, административни, търговски и 

офис сгради; възстановяване, ремонт, 

реконструкция, саниране и укрепване на  

жилищни, обществени, промишлени, 

административни, търговски и офис сгради; 

реконструкция и реставрация на паметници на 

културата; търговия със строителни материали; 

търговия, доставка и монтаж на алуминиева и 

ПВЦ дограма 

 

 

Тюф Норд България ЕООД; Сертификат по 

стандарт EN ISO 14001:2005- Система за 

управление на околната среда, рег. № 32 104 

150093, валиден до 19.05.2018г. 

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът НЕ е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

12. Документи  

  1.Годишен финансов отчет ОПР на СИТИ БИЛД 

СТУДИО ЕООД за 2015г., 5стр., заверено копие 

2.Годишен финансов отчет ОПР на СИТИ БИЛД 

СТУДИО ЕООД за 2014г., 4стр., заверено копие 

3.Годишен финансов отчет ОПР на СИТИ БИЛД 

СТУДИО ЕООД за 2013г., 4стр., заверено копие 

4.Удостоверение за добро изпълнение от 144 

СОУ „Народни будители” изх.№47 от 

17.10.2016г.- 2стр., заверено копие, 2 стр. 

5.Референция от МИРАТ ГРУП ООД изх.№ 

2192/14.03.2016г.- 4стр., заверено копие; 
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6.Референтно писмо от „РиР инженеринг 

консулт„ ООД изх. № 738/30.08.2016г.- 5стр., 

заверено копие; 

7.Референция от БНР изх.№ 574/ 13.09.2016г.- 9 

стр., заверено копие; 

8.Референция от МИРАТ ГРУП ООД изх.№ 

925/14.03.2016г.- 2стр., заверено копие 

9.Референция от БНР изх.№ 575/ 13.09.2016г. -  

6стр., заверено копие 

10.Декларация за поет ангажимент по чл.65, ал.3 

от ЗОП от ЕТ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов” от 18.11.2016г. в оригинал 1 

стр. 

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството  трето лице  дата 18.11.2016г.   

ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър 

Попов” 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Декларирам, че в настоящата процедура 

не са налице обстотелства по чл.101, ал.9-

11 от ЗОП 

 Декларирам липсата на основания за, 

съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 и липсата на 

обстоятелства, във връзка с чл.55, ал.1, 

т.1 и т.4 от ЗОП 

 Декларирам, че за участника не са налице 

обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от 

Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 Търговски регистър при Агенция по 

вписванията  

 

www.brra.bg; Търговски регистър; 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга 

в държавата на установяване 

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва
 

(): Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете:
 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

 

http://www.brra.bg/
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област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление, или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е 

както следва: Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 
възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка) 3 

-Инвестиционен проект във всички части за 
обект: „Рехабилитации и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Жилищна сграда в гр. 
Плевен, бл. 105 и бл. 4” (реализирани са 
енергоспестяващи мерки, а именно подмяна на 
хидроизолация на покриви, дограма и полагане 
на топлоизолация по външни стени, под към 
неотопляем сутерен и покрив) 

Изпълнение на инженеринг — проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на Националната програми за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на Община Казанлък - I-

ви етап по обособени позиции, за обособена 

позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

адм. адрес ул. „Илинден” № 16) (реализирани са 

енергоспестяващи мерки, а именно технически 

решения за подмяна на хидроизолация, полагане 

на топлоизолация по фасади, подмяна на 

дограми, зазиждане и остъкляване на тераси и 

дизайнерско оформление на фасадите) 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):  
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* Референция за изпълнение на проектни работи 

от 17.05.2016 г„ издадена от ЕТ „Спас Вучков”;  

* Референция за изпълнение на проектни работи 

от 17.08.2016 г., издадена от „Макс Електро” 

ЕООД 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години  
Описание Суми Дати Получатели 

    

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

  

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

  

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

  

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

   



 

588 

 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Екип от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност: 

 

-Проектант по част „Архитектурна”/водещ 

проектант/ - арх. Мая Боева - магистър със 

специалност „Архитектура”, диплома за 

завършено висше образование peг. № 

20224/06.08.1982г. от ВИАС - гр. София; 

Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, професионална 

квалификация: архитект-проектант с 

peг. №01501, валидно за 2016г. (опит в 

сходни дейности - Технически инвестиционен 

проект във всички части за обект: Обследване 

ЕЕ жил. блокове гр. Козлодуй, ТП по ЕЕ гр. 

Благоевград, гр. Гоце Делчев) 

 

-Проектант по част „Конструкции” - инж. 

Димитър Попов - Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, peг. № 41395, 

валидно за 2016г.; магистър по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения” с 

проф. квалификация „Строителен инженер - 

конструктор”, завършил ВСУ „Любен 

Каравелов” - гр. София, дипл. peг. 01714/2010г. 

 

- Проектант по част „Електро” – инж. Ради 

Велчевски – магистър по специалност 

„Електроснабдяване на пром. предприятия”; 

диплома за завършено вишсе образование рег. 

№ 17655/29.09.1972г. от ВМЕИ „Ленин” – гр. 

София; придобита професионална 

квалификация Електроинженер; 

Удостоверение за ППП № 00700, валидно за 

2016г. (опит в сходни дейности – Технически 

инвестиционен проект във всички части за 

обект: обследване ЕЕ жил. блокове гр. 

Козлодуй, гр. Смолян, ТП по ЕЕ, гр. 

Благоевтрад, гр. Гоце Делчев)  

-Проектант по част „ВиК”- Христина 

Дечкова Неделчева - магистър по 

специалност „Водоснабдяване и канализация - 

мрежи и съоръжения” с проф. квалификация 

„Строителен инженер по водоснабдяване и 

канализация”, завършила ВИАС - гр. София, 

дипл. peг. 010184/484/07.07.2004г.; 

Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност, peг. № 10246, валидно за 

2016 г. (опит в сходни дейности - Технически 

инвестиционен проект във всички части за 

обект: Изпълнение на инженеринг - Ремонт и 

реконструкция на стадион Христо 
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гр.Враца) 

 
- Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия 
Цоневска - магистър със специалност 
„Технология на машиностроенето”; диплома за 
завършено висше образование peг. № 
2583/25.12.1969г„ издадена от ВИММЕСС - 
гр. Русе; Удостоверение за ППП peг. № 08132, 
валидно за 2016г. (опит в сходни дейности - 
обследване ЕЕ жил. блокове гр. Козлодуй гр. 
Смолян, ТП по ЕЕ, гр. Благоевград, гр. Гоце 
Делчев) 

- Проектант по част „Енергийна 
ефективност” - инж. Владимир Карапетров 
- Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност, peг. № 09959, валидно за 
2016г.; магистър по специалност 
„Топлотехника” с проф. квалификация 
„Магистър-инженер”, завършил ТУ - гр. 

София, дипл. peг. 90285/25.11.2005 г. 

- Проектант по част „ПБЗ” - инж. Димитър 
Попов - Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност, peг. № 41395, валидно за 
2016г.; магистър по специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения” с 
проф. квалификация „Строителен инженер - 
конструктор”, завършил ВСУ „Любен 
Каравелов” - гр. София, дипл. peг. 01714/2010г. 
 
- Проектант по част „Пожарна безопасност” 
инж. Благовест Бошев - Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност, peг. № 

42018, валидно за 2016г.; магистър по 

специалност „Противопожарна техника и 

безопасност” и „ВиК” с проф. квалификация 

„Инженер по противопожарна техника и 

безопасност „ и „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация”, завършил 

Висш институт - МВР, факултет 

„Противопожарна охрана” - гр. София , дипл. 

№4912/14.09.1993г. 

- Технически контрол по част 
„Конструкции” - инж. Спас Вучков - 
Удостоверение за упражняване на технически 
контрол по част „Конструктивна”, peг. № 
00353, валидо до 24.01.2018г.; Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност, peг. 
№ 00731, валидно за 2016г.; магистър по 
специалност „Промишлено и гражданско 
строителство„ с проф.квалификация 
„Строителен инженер”, завършил София, 
дипл.№11819/1975г. 
 
-Проектант по част „ПУСО”- инж. Димитър 
Попов - Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност, peг. № 41395, валидно за 
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2016г.; магистър по специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения” с 
проф. квалификация „Строителен инженер - 
конструктор”, завършил ВСУ „Любен 
Каравелов” - гр. София, дипл. peг. 01714/2010г. 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, 

както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати 

институции или агенции по 

контрол на качеството, 

доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно идентифицирани 

чрез позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 
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документацията за поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

  

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил исканата информация  

14. Други документи 1.Референция за изпълнение на проектни работи 

от ЕТ „СПАС ВУЧКОВ”, от 18.05.2016г., 

заверено копие- вс.л.1 

2.Референция за изпълнение на проектни работи 

от „МАКС ЕЛЕКТРО” ЕООД от 17.08.2016г., 

заверено копие- вс.л.1 
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       III.38.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

  

1.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е представил доказателства за правната 

връзка между инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството  

посочени в точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист за контрол по качеството - 

Станислав Стефанов и Специалиста по ЗБУТ - Катя Шаркова, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството, са собствен 

персонал на участника, той следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от 

Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

2.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като третото лице, чиито капацитет ще се използва, не са представили 

доказателства за правната връзка с проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на третото 

лице, а именно: Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, 

Проектант по част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- 

Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по част 

„Енергийна ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” - инж. 

Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите задължения. Участникът да 

представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите: Проектант по част 

„Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – инж. 

Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” 

- инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна ефективност” - инж. Владимир 

Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” инж. Благовест Бошев, 

Технически контрол по част „Конструкции” - инж. Спас Вучков, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

използва, участникът следва да представи ЕЕДОП от третото лице, чиито капацитет ще 

се използва, с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно 

точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

3.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е представил в офертата си декларация 

Образец № 7 за ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, 

чиито капацитет ще се ползва, съгласно точка 13.1.7, Раздел 13 „Съдържание на 

офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор”, от документацията на 

Възложителя. 

4.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД не е попълнил част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП, като не е декларирал в коя „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, 

съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка.  

5. ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет 

ще се използва, не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не 

е декларирал в коя „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район 

Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията която е 
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предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 

 

III.38.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи доказателства за правната 

връзка между инженерно – техническия персонал, за изпълнение на строителството  

посочен в точка 6) от част В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП – а, а именно: Специалист за контрол по качеството - 

Станислав Стефанов и Специалист по ЗБУТ - Катя Шаркова, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че гореизброените експерти за изпълнение на строителството са собствен 

персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от Част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД или ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- 

Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се използва, да представят 

доказателства за правната връзка между проектантите, посочени в ЕЕДОП – а на третото 

лице, а именно: Проектант по част „Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, 

Проектант по част „Електро” – инж. Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- 

Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” - инж. Лидия Цоневска, Проектант по част 

„Енергийна ефективност” - инж. Владимир Карапетров, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” инж. Благовест Бошев, Технически контрол по част „Конструкции” - инж. 

Спас Вучков, както и документи за поетите от проектантите задължения. Участникът да 

представи отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Проектант по част 

„Архитектурна”/водещ проектант/ - арх. Мая Боева, Проектант по част „Електро” – инж. 

Ради Велчевски, Проектант по част „ВиК”- Христина Дечкова, Проектант по част „ОВК” 

- инж. Лидия Цоневска, Проектант по част „Енергийна ефективност” - инж. Владимир 

Карапетров, Проектант по част „Пожарна безопасност” инж. Благовест Бошев, 

Технически контрол по част „Конструкции” - инж. Спас Вучков, в случай, че желае да 

ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” на Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на третото 

лице ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, участникът следва да 

представи ЕЕДОП от третото лице, с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи декларация Образец № 7 за ЕТ 

”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет ще се 

ползва, съгласно точка 13.1.7, Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част 

ІV „Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя. 

4.Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД да представи ЕЕДОП, с коригирана 

информация, посочена в точка III.38.1.4. от настоящия протокол. 

5. ЕТ ”СТИЛМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ- Димитър Попов”, като трето лице, чиито капацитет 

ще се използва, да представи ЕЕДОП, с коригирана информация, посочена в точка 

III.38.1.5. от настоящия протокол. 
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III. 39. Оферта № 39 от „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД, за участие по обособена позиция № 6 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 39 - РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. – 

„ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД,  

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

20.11.2016г. – в оригинал, 1стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Христо Иванов Тачев, съгласно Допълнително 

споразумение №1 от 10.10.2016г.  към Договор за 

консорциум от 25.03.2016г. 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение 

на поръчката по образец на Възложителя от 

17.11.2016г.  63   стр. в оригинал; -  ведно с 

приложения към нея: 

1. Линеен график – 1 стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за 

влагане основни материали - 13 стр.  

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-

АРХ” ДЗЗД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ИТНА АРХ” ЕООД - 1 стр.   в 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-

АРХ” ДЗЗД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД - 1 стр.   в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 3на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението  „ИТНА АРХ” ЕООД - 1 стр.   в 

оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-
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опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

АРХ” ДЗЗД - 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението  „ИТНА АРХ” ЕООД - 1 стр.   в 

оригинал; 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-

АРХ” ДЗЗД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 5на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението  „ИТНА АРХ” ЕООД - 1 стр.   в 

оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-

АРХ” ДЗЗД - 1 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД - 1 стр. в 

оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника в 

обединението „ИТНА АРХ” ЕООД - 1 стр. в 

оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

25.10.2016г. от представителя на участника „ЕЛИТ-

АРХ” ДЗЗД - 2 стр. в оригинал; 

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника „ЕЛЕГАНТ 

ЛТ” ООД - 2 стр.   в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника „ИТНА 

АРХ” ЕООД - 2 стр.   в оригинал; 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД с дата 20.10.2016г.  

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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ЕЕДОП. 
 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 
Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация   

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – ЦПРС - Удостоверение за регистрация 

№ I- TV 009148  

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 
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съответната услуга в 

държавата на установяване 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

200 хил. лв.   

Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ 

- Застраховка професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството- 

Застрахователна полица №161001317С011340 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

За изпълнение на строителството: 

 

1а) Брой години  [5] 

Строителни работи: 

[Топлоизолация на външни стени 
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строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

-Топлоизолация на покрив 

- Хидроизолация 

-Подмяна на дограма 
-Подмяна на осветление 
-Ремонт (изграждане) на отоплителна инсталация 
-Подмяна/монтаж на ВиК инсталация 

-Изграждане на ел. инсталация] 
 
Копие на референция от фирма „ Радми 90“ ЕООД - 1 
стр. 
2. Копие на референция от Столична община за 
обекти Детски ясли 31, 70, 58 и 63 - 1 страница 
3. Копие на референция от Столична община за обекти 
Детски ясли 38, 70 и 63- 1 страница 
4. Копие на референция от ДЗЗД Терибоб -1 страница 
5. Копие на удостоверение от ДЗЗД Стройлифт за 
обект СБАЛОЗ ЕООД- 1 страница 
6. Копия на приемо- предевателни протоколи за обект 
КДХ- Витоша, 46 ДЯ, КДХ с БМК в 30 ДКЦ и 
СБДПЛР ДЦП - 4 страници 
7. Копие от приемо- предавателен протокол за обект 
Дом за стари хора Зона Б-5 -1 страница 
8. Копие на референция от НИК 1948 ЕООД- 1 
страница 
9. Копия на приемо- предавателни протоколи за 
обекти БСУ „ Младост“, БСУ „ Искър“, БСУ „ 
Илинден“ и БСУ „ Красна поляна“- 4 страници 
10. Копие от приемо-предавателни протоколи за обект 
Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД - 1 страница 
Копия от приемо-предавателни протоколи за обекти 

„Първа многопрофилна болница за активно лечение - 

София“ ЕАД и „Диагностично- консултативен център 

XIII- София“ ЕООД - 2 стр. 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години (3 години) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проектира 
не и 

упражнява 
не на 
авторски 
надзор на 
жилищни 
сгради, 
магазини 
и подземни 
гаражи 
 

  2004 
2015 
 

Гама 

Стройинвест 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

 Ръководител на екипа – Снежана Костадинова 

Димитрова, Висше образование, специалност-

Промишлено и гражданско строителство, 

квалификация - Строителен инженер по пром. и 

гражд. строителство, Професионален  опит-КИПП 

„Агропромпроект” 09.1977-11.1981- 

Проектант- Проектиране на строителни конструкции 

НИТИ Специално проектиране-1981 - 1995- 
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технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Ръководител група СК- Отговорник за качеството на 

произвежданите строителни разтвори и извършваното 

строителство 

Просима 99 АД-2002 - 2004- Ръководител проекти/ 

Главен инженер- Ръководство на строителството и 

управление на персонал 

Проект строй груп ЕАД-2004 - 2005- Експерт- 

Офериране, тръжни документи, отчитане на 

строителството 

Т-Д Елит ЕООД-2005 - 2006- Консултант- Подбор и 

обучение на персонал 

АБВ Надзор ЕООД-2008 - 2011- Консултант - 

строителен надзор- Строителен надзор по част: 

Строителни конструкции 

Консулт СК ЕООД-2006 - 2011 - Консултант- 

Инвеститорски контрол, Изготвяне на тръжни книжа, 

Проектиране на строителни конструкции и ПБЗ 

Елегант ЛТ ООД -2010 - до сега - Инженер ПГС- 
Технически ръководител- Терапевтичен корпус на V 

та МБАЛ -София ЕАД. 

“ЦДГ 1 Звънче”, “Централна сграда” Филиал 

“Звънче”, Филиал “Щурче”, Филиал “Теменужка” 

гр.Шумен 

Нова детска градина с три групи по плана на с.Долни 

Богоров, р-н Кремиковци, Столична община 

Дограма в сградата на Административен съд София 

град с адрес: ул.“Георг Вашингтон No 17 

“Многофункционална сграда с ателиета, 

жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес : гр. София, ж.к. 

“Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ 11 

СМР за обект “ЦДГ 27 Златна Рибка”, гр.Шумен 

Детски ясли No 31-Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

Детски ясли обект Детски ясли No 38;70; 63 

Изпълнение и обособяване на достъпна архитектурна 

среда и ремонт в клубове на инвалида и пенсионера 

ибюра за социални услуги на територияата на град 

София ; 

Извършване на СМР-гр.Сливница 

Обект Национален Музеен Комплекс 

Дограма за обект Славовица 

СМР за обекти - 12 ДЯ,57 ДЛ, 56 ДЯ,36 ДЛ - гр.София 

СМР за обекти -45 ДЛ, 46 ДЛ, - гр.София 

СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

Реконструкция, обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 

ЕООД, гр. София 

Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом за 

стари хора Зана Б-5, бл.4 

Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

ПСОВ Костинброд 

Бюра за социални услуги на територията на 

Столична община: Ремонт на 
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рехабилитационен център за Бюро засоциални услуги 

"Младост", ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район 

"Младост"; Бюро за социални услуги "Искър" 

ж.к."Дружба", бл. 227, Район "Искър" ;Бюро за 

социални услуги "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" 

бл. 51 А ; Ремонт на рехабилитационен център за 

Бюро за социални услуги р-н "Красна поляна" 

Преустройство на част от Промишлена сграда 21,22 и 

23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

Обект Адм. сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

ПСОВ Първомай 

Сграда Цар Борис III №159,София 

СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 

Света Марина София 

СМР за обект Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД 

СМР за обекти „Първа многопрофилна болница за 

активно лечение - София“ ЕАД и „ Диагностично- 

консултативен център XIII- София“ ЕООД; 

 

Технически ръководител - Петя Валериева 

Петкова, Средно образование, специалност- 

Строителство и архитектура, Професионален опит- 

Прогрес строй ЕООД- 2010-2012- Технически 

ръководител- Организира, ръководи, контролира и 

отчита изпълнението на СМР 

Елегант ЛТ ООД- 2012-до сега- Технически 

ръководител- Организира и ръководи дейността по 

изграждане на строителните обекти. Организира 

дейността на подизпълнителите. Следи за 

качественото извършване на строително монтажните 

дейности 

“Многофункционална сграда с ателиета, 

жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес :  

гр. София, ж.к. “Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ II, 

СМР за обект “ЦДГ 27 Златна Рибка”, гр. Шумен, 

Детски ясли № 31-Район Красно село; № 70- Район 

Сердика; № 58;63- Район Подуяне 

Детски ясли обект Детски ясли № 38; 70;  63 

Изпълнение и обособяване на достъпна архитектурна 

среда и ремонт в клубове на инвалида и пенсионера и 

бюра за социални услуги на територияата на град 

София ; 

Извършване на СМР-гр.Сливница 

Обект Национален Музеен Комплекс 

Дограма за обект Славовица 

СМР за обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - гр.София 

СМР за обекти -45 ДЯ, 46 ДЯ, - гр.София 

СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

Реконструкция, обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 
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ЕООД, гр. София 

Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом за 

стари хора Зана Б-5, бл.4 

Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

ПСОВ Костинброд 

Бюра за социални услуги на територията на 

Столична община: Ремонт на 

рехабилитационен център за Бюро за социални услуги 

"Младост", ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район 

"Младост"; Бюро за социални услуги "Искър" 

ж.к."Дружба", бл. 227, Район "Искър";Бюро за 

социални услуги "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" 

бл. 51 А ; Ремонт на рехабилитационен център за 

Бюро за социални услуги р-н "Красна поляна" 

Преустройство на част от Промишлена сграда 21,22 и 

23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

Обект Адм.сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

 ПСОВ Първомай 

Сграда Цар Борис III №159,София 

СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 

Света Марина София 

СМР за обект Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД 

CMP за обекти „ Първа многопрофилна болница за 

активно лечение - София“ ЕАД и „ Диагностично- 

консултативен център XIII- София“ ЕООД 

 

Длъжностно лице по безопасност и здраве 

в строителството- Христо Георгиев Тачев, 
Удостоверение за завършен курс „Длъжностно лице 

по безопасност и здраве при работа № 43/14.03.2016 г., 

Удостоверение за Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд №71-А/10.03.2016г., 

Професионален опит - СЗУ-2000-2001- Лекар 

СЗОК-2001-2004- Началник сектор “контрол”- 

Осъществяване на контрол за спазване на 

нормативната уредба в здравеопазването 

„Елегант ЛТ” ООД-2006 до момента - Длъжностно 

лице безопасност и здраве Следи за спазването на 

безопасни условия на труд. - V та МБАЛ София ЕАД 

гр. Нови Искър ул. Иван Рилски 36 

“Химически Факултет ” към СУ “Климент Охридски”; 

и СУ “Климент Охридски”; 

ОУ - гр. София, ж.к. Банишора. 

7 мо СОУ дограма и ремонт на керемиден покрив; 9 та 

ФЕГ подмяна на дограма 

Жилищна кооперация, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. 

Милин Камък 15 

Ремонт на детски учебни заведения- 51 ,ОДЗ, 53 ЦДГ, 

79 ПДГ, 79 ЦДГ,82 ОДЗ, 42 ОДЗ гр. София 

гр. София, бул. Първа Българска Армия 18 

12-то СОУ Цар Иван Асен II, гр. София, ул Цар Иван 
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Асен II No 72 

гр. София, ж.к. Люлин, ул. 501, № 1- ЦДГ Хосе Марти 

№57 

Терапевтичен корпус на V та МБАЛ -София ЕАД. 

“ЦДГ 1 Звънче”, “Централна сграда” Филиал 

“Звънче”, Филиал “Щурче”, Филиал “Теменужка” 

гр.Шумен 

ОУ гр. Перник 

Нова детска градина с три групи по плана на с. Долни 

Богоров, район Кремиковци, Столична община 

Дограма в сградата на Административен съд София 

град с адрес: ул.“Георг Вашингтон № 

“Многофункционална сграда с ателиета, 

жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес: гр. София, ж.к.“Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ 

II 

СМР за обект “ЦДГ 27 Златна Рибка”, гр.Шумен 

Детски ясли No 31- Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

Детски ясли обект Детски ясли No 38;70; 63 

Изпълнение и обособяване на достъпна архитектурна 

среда и ремонт в клубове на инвалида и пенсионера и 

бюра за социални услуги на територияата на град 

София ; 

Извършване на СМР-гр.Сливница 

Обект Национален Музеен Комплекс 

Дограма за обект Славовица 

СМР за обекти - 12 ДЛ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - гр.София 

СМР за обекти -45 ДЯ, 46 ДЯ, - гр.София 

СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

Реконструкция, обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 

ЕООД, гр. София 

Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом за 

стари хора Зана Б-5, бл.4 

Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

Бюра за социални услуги на територията на 

Столична община: Ремонт на 

рехабилитационен център за Бюро за социални услуги 

"Младост", ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район 

"Младост"; Бюро за социални услуги "Искър" 

ж.к."Дружба", бл. 227, Район "Искър"; Бюро за 

социални услуги "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" 

бл. 51 А ; Ремонт на рехабилитационен център за 

Бюро за социални услуги р-н "Красна поляна" 

Преустройство на част от Промишлена сграда 21,22 и 

23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

Обект Адм.сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

ПСОВ Първомай 

Сграда Цар Борис III №159,София 

СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 
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Света Марина София 

СМР за обект Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД 

СМР за обекти „Първа многопрофилна болница за 

активно лечение - София“ ЕАД и „Диагностично- 

консултативен център XIII- София“ ЕООД 

 

Специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството- Таня 

Стефанова Колева - Висше образование, 

квалификация Строителен инженер по строителство, 

Удостоверение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството № 62/15.06.2016г., 

Професионален опит - СП ремонт и строителство -

1984-1993 - Проектант- 

Заснемане, изготвяне на технически и работни 

проекти за жилищни и промишлени сгради, „СД 

Стини-Петков,Колев и сие“-1994-2004 г до момента- 

Строителен инженер- Извършва предпроектни 

проучвания на строителните конструкции, приложими 

за проектирания обект, извършва проектиране на 

строителните конструкции, извършва конструктовни и 

якостни изчисления на проектираните конструкции 

 

„Стини“ ООД- от 2004 до момента - Специалист по 

контрол на качеството- Контролира качеството на 

СМР. Приема нареждания и указания на строителния 

надзор относно качеството и материалите и следи за 

тяхното стриктно изпълнение. Осъществява 

предварителен и текущ контрол върху ресурсите, 

използвани от фирмата, съставя документи по 

договаряне с доставчици, документи по избор на 

доставчици, договаряне и извършване на 

закупуването. Следи за поява на рекламации в процеса 

на изпълнение на СМР, както и за предприетите 

спрямо тя коригиращи и превантивни действия. 

ДЯ „Маргаритка“ гр.Ст.Загора - 2013 г. 

обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - гр.София- 2013 г. 

Реконструкция, обновяване и оборудване 

наСБАЛОЗ“Онкологични заболявания“ ЕООД, гр. 

София - 2014 г. 

Народно читалище Св.Св. Климент Охридски гр. Ст. 

Загора-2014 г. 

Социален патронаж гр. Чирпан - 2014 г. 

ЦДГ 10 гр. Ст. Загора-2015 г. 

Логистичен център гр. Ст. Загора - 2015 г. 

 

Специалист по отопление и вентилация- 

Петър Ангелов Ангелов, Висше образование, 

квалификация Инженер-технолог по хладилна техника 

и технология, Следдипломна квалификация по 

“Отопление и вентилация на жилищни и промишлени 

сгради,  

Професионален опит- ДСО”Млечна промишленост”-

1974г,-1976г- Енергетик- Ръководене на ремонти на 
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хладилните инсталации по млекоцентралите в 

страната. 

Министерство на търговията-1976г.-1979г - 

Специалист по машини и съоръже ния в обществено 

хранене.- Доставка по 1 и 2- ро направление и 

обучение на обслужващият персонал. 

НДК-1979г-1992г- Началник отдел- отопление, 

вентилация и климатизация”- Инвеститорски контрол 

по строителството на инсталациите, ремонт и 

поддръжка на ОВи Климатизация. 

ОВЕКА-92 ООД - 1992г.-2010-Управител- 

Отоплителни, климатични, 

вентилационни,слънчеви инсталации и газификации 

на държавни и частни обекти. - Инсталация за БГВ за 

жилищни сгради в гр. София с използване на слънчева 

енергия 

Реконструкция, обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 

ЕООД, гр. София 

Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом за 

стари хора Зана Б-5, бл.4 

Жилищни сгради в гр. Пловдив, гр. Велико Търново, 

гр. Плевен и др. 

 

Специалист по водоснабдяване и 

канализация-Станимир Тодоров Янчев  

- Висше образование, квалификация Строителен 

инженер, специалност Водоснабдяване и 

канализация, 

Професионален опит- Водоканалинженеринг- 1984г.-

1993г-Специалист проектант- 

Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения 

Зорница ООД-1993 г.-2000г- Директор по 

строителството, проектант част ВиК-Проектиране и 

изграждане на улични водопроводи и канализации, 

ВиК мрежи в хотели , жилищни сгради, 

админстративни, търговски и спортни сгради и 

комплекси. 

“Българска национална телевизия” -2002г до 2011- 

Началник отдел Капитално строителство и ремонти- 

Организация, контрол и въвеждане в експлоатация на 

ремонтирани,реконструирани и новопостроени обекти 

и сгради 

Реконструкция, обновяване и оборудване на СБАЛОЗ 

ЕООД, гр. София 

 

Специалист по електротехника - Илия Георгиев 

Митовски, Висше образование, МАГИСТЪР 

ИНЖЕНЕР, специалност ’’Електроенергетика и 

електрообзавеждане”, Професионален опит- „Импулс 

Ко” ООД - 08.2004-11.2006-Технически изпълнител по 

проектиране- Проектиране и изграждане на ел. 

инсталации в сгради 

„Импулс проект” ЕООД-11.2004-01.2006- Технически 

изпълнител по проектиране- Проектиране и 
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изграждане на ел. инсталации в сгради 

„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД-03.2006 - До днес- 

Проектант- Проектиране и изграждане на ел. 

инсталации в сгради- Реконструкция на п/ст Вълчи 

дол 110/20 KV 

Реконструкция на електрозахранването на „Пета 

МБАЛ-София“ 

П/ст „Бухово руднична” 110/6,3 KV - реконструкция 

ЗРУ 6,3 kV 

Захранване халета „Бяла техника” и „Гуми” на 

“Екометал инженеринг” ЕООД 

РП 20/6/0,4кУ “ПС МАРИЦА” - реконструкция и 

модернизация на уредби 20KV, 6KV И 0,4KV 

Модернизация и развитие на устойчив градски 

транспорт в гр.Стара Загора - Ремонт и рехабилитация 

на Токоизправителни станции /ТИС/ 

Производство АК-инст.“АК-1 и ЦВК, АК-2“ в 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”. Реконструкция на 

п/ст 209-СН. 

„Реконструкция на килии №49 и №50 в ГПП2 6kV, 

захранващи п/ст 208 СрН“, на територията на Лукойл 

Нефтохим Бургас 

ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД 

Изместване на търговско мерене 

12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - гр.София 

Детски ясли No 31-Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

Детски ясли No 38;70; 63] 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001, ISO 9001:2008 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за 

Участникът  е попълнил надлежно исканата 

информация 
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контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

а) [-Част „Архитектурна” и водещ проектант- 

Ивайло Тодоров Найденов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 02355 

Част „Конструкции” - Веселина Атанасова 

Тодорова, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №13874; 

Част „Електро” -Райка Миломирова Спасова 
удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 08001; 

Част „ВиК” - Виктория Василева Василева- 

Томова, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 00467; 

Част „ОВ” - Стоян Стойчев 

Попов, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №41075; 

Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев 

Попов,удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС945/29.11.2012 г.; 

Част „ПБЗ” - Ивайло Тодоров Найденов, 
удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; 

Част „Пожарна безопасност” - Ивайло Тодоров 

Найденов, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; 

Технически контрол по част „Конструкции” 

Петър Митев Иванов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност №01328 и 

удостоверение за упражняване на технически контрол 

па част конструктивна на №01218; 

Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Любка Спасова Стоянова, 
удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 10095 и сертификат за завършен 

курс на Нормативен контекст, основни положения и 

практически указания по приложението на НАРЕДБА 

за Управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали № 

644/05.06.2014 г.] 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

[ISO 14001:2004] 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години 

са, както следва: 
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 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение 

на договора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Товарен автомобил - Мерцедес 314-1 бр., 

Товарен автомобил - ДЕУ FSO Т- 1 бр., 

Товарен автомобил-Мерцедес 308 Д-1 бр., 

Товарен автомобил-Рено Трафик -1 бр. 

Мобилна платформа + надстройка,Фасадно скеле-200 

кв.м. 

Конструкция/скеле ЛФасадно скеле-1450 кв.м 

Метална конструкция/скеле/-Фасадно скеле - 550 

кв.м. 

Газови горелки - 3 бр. 

Пробивна техника-перфоратор- 2 бр.  

Пробивна техника- бормашина- 5 бр.  

Пробивна техника- Прободен трион- 1 бр. 

Пробивна техника- Ръчен циркуляр- 1 бр. 

Заваръчен апарат - Електрожен - 2-6 kW-3 бр.] 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 

(процентно изръжение) от 

поръчката: 

НЕ 

 11) За обществени поръчки 

на доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 
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управление  
 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

AFNOR CERTIFICATE - Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008- №2007/28584.6 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 

ISO 14001:2004- № 2013/52982.2 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

Застрахователно акционерно дружество „Армеец“-

Застраховка професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството- 

Застрахователна полица №161001317С011340] [X] Да 

[] Не
45

 

[ЦПРС- Удостоверение за регистрация № I-TV 

009148] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE - Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008- №2007/28584.6] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 
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ISO 14001:2004- № 2013/52982.2] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 

ISO 18001:2007- № 2013/52983.3] [X] Да [] Не 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил исканата информаця –  

 

12. Други документи Описани в т.16 

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството участник в обединението  с дата 

20.10.2016г.  „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

Изпълнява СМР. 

(отново името на едната фирма е сгрешено; 

правилно: ИТНА-АРХ ЕООД) 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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членка” 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

Да 
 
[ЦПРС- Удостоверение за регистрация № I- TV 
009148] 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот:[570 хил.][ЛЕВА]валута 

година: [2014]оборот: [ 1 989хил.] [ЛЕВА]валута 

година: [2015] оборот:[1 114хил.][ЛЕВАвалута 

(брой години, среден оборот): 

[3],[1224 хил.][лева]валута 

[Агенция по вписванията- Годишни финансови 

отчети] 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

година: [2013] оборот:[506 хил.][лева]валута година: 

[2014] 

оборот:[1 943хил.][лева]валута 

година: [2015] оборот:[1 022 хил.] 

[ЛЕВА] валута  

 

(брой години, среден оборот): [3],[ 1347 

хил.],[лева]валута 
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Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

[200 хил.],[ ][лева]валута 

Застрахователно акционерно дружество „Армеец “-

Застраховка професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството- 

Застрахователна полица №161001317С011340 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 

Строителни работи: [Топлоизолация на 

външни стени 

-Топлоизолация на покрив 

- Хидроизолация 

-Подмяна на дограма 

-Подмяна на осветление 

-Ремонт (изграждане) на отоплителна 

инсталация 

- Подмяна/монтаж на ВиК инсталация -Изграждане на 

ел. инсталация] 

 

Копие на референция от фирма „ Радми 90“ ЕООД 1 

страница 
2. Копие на референция от Столична община за 
обекти Детски ясли 31, 70,58 и 63 - 1 страница 
3. Копие на референция от Столична община за 
обекти Детски ясли 38, 70 и 63- 1 страница 
4. Копие на референция от ДЗЗД Терибоб -1 страница 
5. Копие на удостоверение от ДЗЗД Стройлифт за 
обект СБАЛОЗ ЕООД- 1 страница 
6. Копия на приемо- предевателни протоколи за обект 
КДХ- Витоша, 46 ДЯ, КДХ с БМК в 30 ДКЦ и 
СБДПЛР ДНП - 4 страници 
7. Копие от приемо- предавателен протокол за обект 
Дом за стари хора Зона Б-5 -1 страница 
8. Копие на референция от НИК 1948 ЕООД- 1 
страница 
9. Копия на приемо- предавателни протоколи за обекти 
БСУ „ Младост“, БСУ „ Искър“, БСУ „ Илинден“ и 
БСУ „ Красна поляна“- 4 страници 
10. Копие от приемо-предавателни протоколи за обект 
Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД - 1 страница 
Копия от приемо-предавателни протоколи за обекти „ 
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Първа многопрофилна болница за активно лечение - 

София“ ЕАД и „ Диагностично- консултативен център 

XIII- София“ ЕООД - 2 страници 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

Брой години () 
Описание Суми Дати Получатели 

    
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

[Да] 

[- Ръководител на екипа- Снежана Костадинова 

Димитрова, Висше образование, специалност - 

Промишлено и гражданско строителство, 

квалификация - Строителен инженер по пром. и 

гражд. строителство, Професионален опит-КИПП 

„Агропромпроект” 09.1977- 11.1981- 

Проектант- Проектиране на строителни конструкции 

НИТИ Специално проектиране-1981 - 1995- 

Ръководител група СК- Отговорник за качеството на 

произвежданите строителни разтвори и извършваното 

строителство 

Просима 99 АД-2002 - 2004- Ръководител проекти/ 

Главен инженер- Ръководство на строителството и 

управление на персонал 

Проект строй груп ЕАД-2004 - 2005- Експерт- 

Офериране, тръжни документи, отчитане на 

строителството 

Т-Д Елит ЕООД-2005 - 2006- Консултант- Подбор и 

обучение на персонал 

АБВ Надзор ЕООД-2008 - 2011- Консултант - 

строителен надзор- Строителен надзор по част: 

Строителни конструкции 

Консулт СК ЕООД-2006 - 2011- Консултант- 

Инвеститорски контрол, Изготвяне на тръжни книжа, 

Проектиране на строителни конструкции и ПБЗ 

Елегант ЛТ ООД -2010 - до сега- Инженер ПГС- 

Технически ръководител- Терапевтичен корпус на V 

та МБАЛ -София ЕАД. 

- “ЦЦГ 1 Звънче”, “Централна сграда” Филиал 

“Звънче”, Филиал “Щурче”, Филиал “Теменужка” 

гр.Шумен 

- Нова детска градина с три групи по плана на с.Долни 

Богоров , район Кремиковци, Столична община 

- Дограма в сградата на Административен съд София 

град с адрес: ул.“Георг Вашингтон No 17 

- “Многофункционална сграда с ателиета, 
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жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес: гр. София, ж.к. “Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ 

II - СМР за обект “ЦЦГ 27 Златна Рибка”, гр. Шумен 

- Детски ясли No 31- Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

- Детски ясли обект Детски ясли No 38;70; 63 

- Изпълнение и обособяване на достъпна 

архитектурна среда и ремонт в клубове на инвалида и 

пенсионера и бюра за социални услуги на 

територияата на град София ; 

- Извършване на CMP-гр. Сливница 

- Обект Национален Музеен Комплекс 

- Дограма за обект Славовица 

- СМР за обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - 

гр.София 

- СМР за обекти -45 ДЯ, 46 ДЯ, - гр.София 

- СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ ЕООД, гр. София 

- Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом 

за стари хора Зана Б-5, бл.4 

- Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

- ПСОВ Костинброд 

- Бюра за социални услуги на територията на 

Столична община:  Ремонт на рехабилитационен 

център за Бюро за социални услуги "Младост", 

ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район "Младост"; 

Бюро за социални услуги "Искър" ж.к."Дружба", бл. 

227, Район "Искър";Бюро за социални услуги 

"Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" бл. 51 А ; Ремонт 

на рехабилитационен център за Бюроза социални 

услуги р-н "Красна поляна" 

- Преустройство на част от Промишлена сграда 21, 22 

и 23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

- Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

- Обект Адм.сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

- ПСОВ Първомай 

- Сграда Цар Борис III №159,София 

- СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

- СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 

Света Марина София 

- СМР за обект Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД 

- СМР за обекти „ Първа многопрофилна болница за 

активно лечение - София“ ЕАД и „ Диагностично- 

консултативен център XIII- София“ ЕООД 

 

- Технически ръководител - Петя Валериева 

Петкова, Средно образование, специалност- 

Строителство и архитектура, Професионален опит- 

Прогрес строй ЕООД- 2010-2012- Технически 

ръководител- Организира, ръководи, контролира и 

отчита изпълнението на СМР 
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Елегант ЛТ ООД- 2012 - до сега - Технически 

ръководител- Организира и ръководи дейността по 

изграждане на строителните обекти. Организира 

дейността на подизпълнителите. Следи за 

качественото извършване на строително монтажните 

дейности 

- “Многофункционална сграда с ателиета, 

жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес : гр. София, ж.к. 

“Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ II 

- СМР за обект “ЦДГ 27 Златна Рибка”, гр.Шумен 

- Детски ясли No 31-Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

- Детски ясли обект Детски ясли No 38;70; 63 

Изпълнение и обособяване на достъпна архитектурна 

среда и ремонт в клубове на инвалида и пенсионера и 

бюра за социални услуги на територияата на град 

София ; 

- Извършване на CMP-гр.Сливница 

- Обект Национален Музеен Комплекс 

- Дограма за обект Славовица 

- СМР за обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - 

гр.София 

- СМР за обекти -45 ДЯ, 46 ДЯ, - гр.София 

- СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ ЕООД, гр. София 

- Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом 

за стари хора Зана Б-5, бл.4 

- Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

- ПСОВ Костинброд 

- Бюра за социални услуги на територията на 

Столична обшина: Ремонт на 

рехабилитационен център за Бюро за социални услуги 

"Младост", ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район 

"Младост"; Бюро за социални услуги "Искър" 

ж.к."Дружба", бл. 227, Район "Искър";Бюро за 

социални услуги "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" 

бл. 51 А ; Ремонт на рехабилитационен център за 

Бюро за социални услуги р-н "Красна поляна" 

- Преустройство на част от Промишлена сграда 21,22 

и 23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

- Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

- Обект Адм.сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

- ПСОВ Първомай 

- Сграда Цар Борис III №159,София 

- СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

- СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 

Света Марина София 

- СМР за обект Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД 

СМР за обекти „ Първа многопрофилна болница за 

активно лечение — София“ ЕАД и „ Диагностично- 
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консултативен център XIII- София“ ЕООД 

 

- Длъжностно лице по безопасност и здраве 

в строителството- Христо Георгиев Тачев, 
Удостоверение за завършен курс „ Длъжностно лице 

по безопасност и здраве при работа № 43/14.03.2016 г., 

Удостоверение за Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд № 71-А/10.03.2016г., 

Професионален опит - СЗУ-2000-2001 - Лекар 

СЗОК-2001-2004- Началник сектор “контрол”- 

Осъществяване на контрол за спазване на 

нормативната уредба в здравеопазването 

„Елегант ЛТ” ООД-2006 до момента - Длъжностно 

лице безопасност и здраве Следи за спазването на 

безопасни условия на труд. - V та МБАЛ София ЕАД 

- гр. Нови Искър ул. Иван Рилски 36 

- “Химически Факултет ” към СУ “Климент 

Охридски”; и СУ “Климент Охридски”; 

- ОУ - гр. София, ж.к. Банишора. 

- 7 мо СОУ дограма и ремонт на керемиден покрив; 9 

та ФЕГ подмяна на дограма 

- Жилищна кооперация, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. 

Милин Камък 15 

- Ремонт на детски учебни заведения- 51 ,ОДЗ, 53 

ЦДГ, 79 ЦДГ, 79 ЦДГ,82 ОДЗ, 42 ОДЗ гр. София 

- гр. София, бул. Първа Българска Армия 18 

- 12-то СОУ Цар Иван Асен II, гр. София, ул Цар Иван 

Асен II No 72 

- гр. София, ж.к. Люлин, ул. 501, No 1- ЦДГ Хосе 

Марти №57 

- Терапевтичен корпус на V та МБАЛ -София ЕАД. 

- “ЦДГ 1 Звънче”, “Централна сграда” Филиал 

“Звънче”, Филиал “Щурче”, Филиал “Теменужка” 

гр.Шумен 

- ОУ гр. Перник 

- Нова детска градина с три групи по плана на 

с.Долни Богоров , район Кремиковци, Столична 

община 

- Дограма в сградата на Административен съд София 

град с адрес: ул.“Георг Вашингтон № 17 

- “Многофункционална сграда с ателиета, 

жилища, подземен гараж, магазини и трафопост” с 

адрес :гр. София, ж.к. 

“Люлин” 2,2 м-рн , кв. 26, УПИ II 

- CMP за обект “ЦДГ 27 Златна Рибка”, гр.Шумен 

- Детски ясли No 31- Район Красно село; No 70- Район 

Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

- Детски ясли обект Детски ясли No 38;70; 63 

- Изпълнение и обособяване на достъпна 

архитектурна среда и ремонт в клубове на инвалида и 

пенсионера и бюра за социални услуги на 

територияата на град София ; 

- Извършване на СМР-гр.Сливница 

- Обект Национален Музеен Комплекс 
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- Дограма за обект Славовица 

- СМР за обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - 

гр.София 

- СМР за обекти -45 ДЯ, 46 ДЯ, - гр.София 

- СМР за обект Обществен център за деца и семейства 

гр. София, район Овча купел, ул. Маестро Кънев 2 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ ЕООД, гр. София 

- Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в Дом 

за стари хора Зана Б-5, бл.4 

- Аптека Кауфланд - гр. Дупница 

- Бюра за социални услуги на територията на 

Столична община: Ремонт на 

рехабилитационен център за Бюро за социални услуги 

"Младост", ж.к."Младост-1", бившто ОДЗ 29, Район 

"Младост"; Бюро за социални услуги "Искър" 

ж.к."Дружба", бл. 227, Район "Искър" ; Бюро за 

социални услуги "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика" 

бл. 51 А ; Ремонт на рехабилитационен център за 

Бюро за социални услуги р-н "Красна поляна" 

- Преустройство на част от Промишлена сграда 21,22 

и 23 от печатно производство в производство на 

филтърни пръчки -Юрий Гагарин АД -гр. Пловдив 

- Обект Завод на Нестле България АД -гр. София 

- Обект Адм.сграда КНСБ- Ресторант гр.София 

- ПСОВ Първомай 

- Сграда Цар Борис III №159,София 

- СМР за обект ОДЗ 179 Синчец 

СМР за обект Дом за деца с ментални увреждания 

Света Марина София 

- СМР за обект Първа САГБАЛ „ Света София“ ЕАД 

- СМР за обекти „ Първа многопрофилна болница за 

активно лечение - София“ ЕАД и „ Диагностично- 

консултативен център XIII- София“ ЕООД 

 

-Специалист за контрол по качеството/отговорник 

по качеството- Таня Стефанова Колева - Висше 

образование, квалификация Строителен инженер по 

строителство, Удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството 

№62/15.06.2016г., 

Професионален опит - СП ремонт и строителство - 

1984-1993- Проектант- 

Заснемане, изготвяне на технически и работни 

проекти за жилищни и промишлени сгради, „СД 

Стини-Петков,Колев и сие“-1994-2004 г до момента- 

Строителен инженер- Извършва предпроектни 

проучвания на строителните конструкции, приложими 

за проектирания обект, извършва проектиране на 

строителните конструкции, извършва конструктовни и 

якостни изчисления на проектираните конструкции 

„Стини“ ООД - от 2004 до момента - Специалист по 

контрол на качеството- Контролира качеството на 

СМР. Приема нареждания и указания на строителния 
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надзор относно качеството и материалите и следи за 

тяхното стриктно изпълнение. Осъществява 

предварителен и текущ контрол върху ресурсите, 

използвани от фирмата, съставя документи по 

договаряне с доставчици, документи по избор на 

доставчици, договаряне и извършване на 

закупуването. Следи за поява на рекламации в процеса 

на изпълнение на СМР, както и за предприетите 

спрямо тях коригиращи и превантивни действия. 

- ДЯ „Маргаритка“ гр.Ст.Загора - 2013 г. 

- обекти - 12 ДЯ,57 ДЯ, 56 ДЯ,36 ДЯ - гр.София- 2013 

г. 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ“Онкологични заболявания“ ЕООД, гр. 

София - 2014 г. 

- Народно читалище Св.Св. Климент Охридски гр. 

Ст. Загора - 2014 г. 

- Социален патронаж гр. Чирпан - 2014 г. 

- ЦДГ 10 гр. Ст. Загора - 2015 г. 

- Логистичен център гр. Ст. Загора - 2015 г. 

-  

- Специалист по отопление и вентилация- 
Петър Ангелов Ангелов, Висше образование, 

квалификация Инженер-технолог по хладилна техника 

и технология, Следдипломна квалификация по 

“Отопление и вентилация на жилищни и промишлени 

сгради, Професионален опит- ДСО ”Млечна 

промишленост”-1974г,-1976г- Енергетик- Ръководене 

на ремонти на хладилните инсталации по 

млекоцентралите в страната. 

Министерство на търговията-1976г.-1979г - 

Специалист по машини и съоръже ния в обществено 

хранене.- Доставка по 1 и 2- ро направление и 

обучение на обслужващият персонал. 

НДК-1979г-1992г- Началник отдел- отопление, 

вентилация и климатизация”- Инвеститорски контрол 

по строителството на нсталациите,ремонт и 

поддръжка на ОВи Климатизация. 

ОВЕКА-92 ООД- 1992г.-2010- Управител- 

Отоплителни ,климатични, вентилационни, слънчеви 

инсталации и газификации на държавни и частни 

обекти. - Инсталация за БГВ за жилищни сгради в гр. 

София с използване на слънчева енергия 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ ЕООД, гр. София 

- Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в 

Дом за стари хора Зана Б-5, бл.4 

- Жилищни сгради в гр. Пловдив, гр. Велико 

Търново, гр. Плевен и др. 

 

- Специалист по водоснабдяване и 

канализация - Станимир Тодоров Янчев- 

Висше образование, квалификация  
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- Строителен инженер, специалност 

Водоснабдяване и канализация, 

Професионален опит- Водоканалинженеринг- 1984г,—

1993г-Специалист проектант- 

Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения 

Зорница ООД-1993 г.-2000г- Директор по 

строителството, проектант част ВиК- Проектиране и 

изграждане на улични водопроводи и канализации, 

ВиК мрежи в хотели, жилищни сгради, 

админстративни, търговски и спортни сгради и 

комплекси. 

“Българска национална телевизия” -2002г до 2011- 

Началник отдел Капитално строителство и ремонти- 

Организация, контрол и въвеждане в експлоатация на 

ремонтирани,реконструирани и 

новопостроени обекти и сгради 

- Реконструкция, обновяване и оборудване на 

СБАЛОЗ ЕООД, гр. София 

 

- Специалист по електротехника- Илия Георгиев 

Митовски, Висше образование, МАГИСТЪР 

ИНЖЕНЕР, специалност ’’Електроенергетика и 

електрообзавеждане”, Професионален опит- „Импулс 

Ко” ООД - 08.2004-11.2006-Технически изпълнител по 

проектиране- Проектиране и изграждане на ел. 

инсталации в сгради 

„Импулс проект” ЕООД-11.2004-01.2006- Технически 

изпълнител по проектиране- Проектиране и 

изграждане на ел. инсталации в сгради 

„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД-03.2006- 

До днес- Проектант- Проектиране и изграждане на ел. 

инсталации в сгради- Реконструкция на п/ст Вълчи 

дол 110/20 KV 

- Реконструкция на електрозахранването на „Пета 

МБАЛ-София“ 

- П/ст „Бухово руднична” 110/6,3 KV - реконструкция 

ЗРУ 6,3 kV 

- Захранване халета „Бяла техника” и „Гуми” на 

“Екометал инженеринг” ЕООД 

- РП 20/6/0,4KV “ПС МАРИЦА” - реконструкция и 

модернизация на уредби 20KV, 6KV И 0,4KV 

- Модернизация и развитие на устойчив градски 

транспорт в гр.Стара Загора - Ремонт и рехабилитация 

на Токоизправителни станции /ТИС/ 

- Производство АК-инст.“АК-1 и ЦВК, АК-2“ в 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”. Реконструкция на 

п/ст 209-СН. 

- „Реконструкция на килии №49 и №50 в ГПП2 6kV, 

захранващи п/ст 208 СрН“, на територията на Лукойл 

Нефтохим Бургас 

- ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД 

- Изместване на търговско мерене 

- 12 ДЯ,57 ДЛ, 56 ДЛ,36 ДЛ - гр.София 

- Детски ясли No 31-Район Красно село; No 70- Район 
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Сердика; No 58;63- Район Подуяне 

- Детски ясли No 38;70; 63] 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

[OHSAS 18001:2007, ISO 14001, ISO 9001:2008] 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 6) Следната образователна и 

професионална 

квалификация се притежава 

от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Информацията е декларирана в точка 2) от Раздел В 

„технически и професионални способности” от Част 

ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП  

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години 

са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, Товарен автомобил – Мерцедес 314- 1 

бр.,Товарен автомобил - ДЕУ FSO Т- 1 бр., 
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съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Товарен автомобил-Мерцедес 308 Д-1 бр., 

Товарен автомобил-Рено Трафик -1 бр. 

Мобилна платформа + надстройка, Фасадно 

скеле-200 кв.м. 

Конструкция/скеле/-Фасадно скеле-1450 кв.м. 

Метална конструкция/скеле/- Фасадно скеле - 550 

кв.м. 

Газови горелки - 3 бр. 

Пробивна техника-перфоратор- 2 бр. 

Пробивна техника- бормашина- 5 бр.  

Пробивна техника- Прободен трион- 1 бр. 

Пробивна техника- Ръчен циркуляр- 1 бр. 

Заваръчен апарат - Електрожен - 2-6 kW-З бр. 
 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 43 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

НЕ 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване 

на качеството, включително 

тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

AFNOR CERTIFICATE - Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008- №2007/28584.6 
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и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите 

за екологично управление 
могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 

ISO 14001:2004- № 2013/52982.2 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

[Да] 

[Застрахователно акционерно дружество „Армеец“-

Застраховка професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството- 

Застрахователна полица №161001317С011340] [X] Да 

[] Не 

[ЦПРС- Удостоверение за регистрация № I-TV 

009148] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE - Сертификат за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008- №2007/28584.6] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 

ISO 14001:2004- № 2013/52982.2] [X] Да [] Не 

[AFNOR CERTIFICATE- Сертификат за внедрена 

система за управление на околната среда по стандарт 

ISO 18001:2007- № 2013/52983.3] [X] Да [] Не 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

14. Документи Описани в т.16 

15. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от представляващите 

дружеството участник в обединението„ИНТА АРХ” 

ЕООД, с ЕИК 201891751 

 с дата 20.10.2016г.   

 (отново името на фирмата е сгрешено; правилно: 

ИТНА-АРХ ЕООД) 

 1. Информация за процедурата Участникът е попълнил надлежно исканата 
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за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

информация  

 

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

Проектиране на всички СМР 

(отново името на фирмата е сгрешено; правилно: 

ИТНА-АРХ ЕООД) 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 
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 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и  
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професионални способности”  
 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период
  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

 

Брой години (3) 
Описание Суми Дати Получатели 

Проектиране 

и упражнява 

не на 

авторски 

надзор на 

жилищни 

сгради, 

магазини и 

подземни 

гаражи 

  2004-

2015 

Гамастройинвест 

ЕООД 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

а) [-Част „Архитектурна” и водещ проектант- 

Ивайло Тодоров Найденов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 02355 

- Част „Конструкции” - Веселина Атанасова 

Тодорова, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №13874; 

Част „Електро” - Райка Миломирова Спасова 
удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 08001; 

Част „ВиК” - Виктория Василева Василева- 
Томова, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 00467; 

-Част „ОВ” - Стоян Стойчев Попов, удостоверение 

за пълна проектантска 

правоспособност №41075; 

Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев 

Попов, удостоверение за професионална 

квалификация № 

ЕС945/29.11.2012 г.; 

Част „ПБЗ” - Ивайло Тодоров Найденов, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; 

Част „Пожарна безопасност” - Ивайло Тодоров 

Найденов, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; 

Технически контрол по част „Конструкции” 

Петър Митев Иванов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност №01328 и 

удостоверение за упражняване на технически контрол 

па част конструктивна на №01218; 

Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Любка Спасова Стоянова, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 10095 и сертификат за завършен 

курс на Нормативен контекст, основни положения и 

практически указания по приложението на НАРЕДБА 

за Управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали № 

644/05.06.2014 г. 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 
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приложи следните мерки за 

управление на околната 

среда: 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години 

са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение 

на договора: 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

НЕ 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

моле ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 
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Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

 

 
5. Част V: Намаляване на 

броя на квалифицираните 

кандидати 

Неприложимо 

-Част „Архитектурна” и водещ проектант- Ивайло 

Тодоров Найденов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 

02355[X] Да [] Не 

- Част „Конструкции” - Веселина Атанасова Тодорова, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №13874; [X] Да [] Не 

- Част „Електро” -Райка Миломирова Спасова 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 08001; [X] Да [] Не 

- Част „ВиК” - Виктория Василева Василева- 

Томова,удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 00467; [X] Да [] Не 

-Част „ОВ” - Стоян Стойчев 

Попов,удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност №41075; [X] Да [] Не 

- Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев 

Попов,удостоверение за професионална квалификация 

№ ЕС945/29.11.2012 г.; [X] Да [] Не 

- Част „ПБЗ” - Ивайло Тодоров Найденов, 

удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; [X] Да [] Не 

Част „Пожарна безопасност” - Ивайло Тодоров 

Найденов, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност № 02355; [X] Да [] He 

- Технически контрол по част „Конструкции” 
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- Петър Митев Иванов, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност №01328 и 

удостоверение за упражняване на технически контрол 

па част конструктивна на №01218; [X] Да [] Не 

Част „План за управление на строителните отпадъци“ 

- Любка Спасова Стоянова, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 10095 и сертификат 

за завършен курс на Нормативен контекст, основни 

положения и практически указания по приложението 

на НАРЕДБА за Управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали № 644/05.06.2014 г [X] Да [] Не 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил исканата информация  

 

16. Документи 1.Договор за дружество (консорциум) между 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ’ ООД и  „ИНТА АРХ” ЕООД  от 

25.03.2016г.- 4 стр.  

2.Допълнително споразумение №1 към Договор за 

консорциум от 25.03.2016г. - 1стр., оригинал  

3.Удостоверение № I-TV 009148 за вписване в ЦПРЦ 

към Камарата на строителите за изпълнение на 

строежи от I-ва група, III-V-та категория на ЕЛЕГАНТ 

ЛТ ООД; Ведно с талон към него - 1стр, заверено 

копие;  

4.Годишни финансови отчети ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД за 

2013г., 8стр., заверено копие; 

5.Годишни финансови отчети ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД за 

2014г., 8стр., заверено копие; 

6.Годишни финансови отчети ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД за 

2014г., 9стр., заверено копие; 

7.Застрахователна полица №161001317С011340 за 

професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството на ЕЛЕГАНТ ЛТ 

ООД от ЗАД АРМЕЕЦ АД , 100 000лв, за едно 

събитие, 200 000лв в агрегат; валидна до 12.05.2017г.- 

1стр., заверено копие 

8.Референция от ГАМА СТРОЙИНВЕСТ ЕООД за 

ИТНА АРХ ЕООД- 1стр, заверено копие; 

9.Референция от РАДМИ 90 ЕООД изх.№1403/ 

08.01.2013г. за ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр, заверено 

копие; 

10.Референция от ДЗЗД ТЕРИБОБ за ЕЛЕГАНТ ЛТ 

ООД от 01.11.2013г.- 1стр, заверено копие; 

11.Удостоверение от ДЗЗД СТРОЙЛИФТ 

изх.№14/16.03.2015г. за ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр, 

заверено копие; 

12.Референция от НИК 1948 ЕООД, изх.№1-00-

25/16.09.2015г. за ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр, заверено 

копие; 

13.Приемателно-предавателен протокол от 

08.07.2016г. между Столична община и фирма 

ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр., заверено копие; 

14.Приемателно-предавателен протокол от 

08.07.2016г. между Столична община и фирма 



 

629 

 

ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр., заверено копие; 

15.Приемателно-предавателен протокол от 

21.04.2016г. между Столична община и фирма 

ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД- 1стр., заверено копие; 

16.Сертификат №2013/52982.2 на ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД 

за ISO 14001:2004 от АФНОР, валиден до 

14.09.2018г.- 1стр. заверено копие; 

17.Сертификат №2007/28584.6 на ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД 

за ISO 9001:2008 от АФНОР, валиден до 14.09.2018г.- 

1стр. заверено копие; 

18.Сертификат №2013/52983.3 на ЕЛЕГАНТ ЛТ ООД 

за OHSAS 18001:2007 от АФНОР, валиден до 

22.01.2019г.- 1стр. заверено копие; 

19.Удостоверение от НЦПО клон Кюстендил за 

завършен курс по ЗБУТ №43/ 14.03.2016г. на Христо 

Георгиев Тачев- 1стр, заверено копие; 

20.Удостоверение от „Медико превент консулт” за 

завършено обучение по ЗБУТ №71-А/ 10.03.2016г. на 

Христо Георгиев Тачев- 1стр, заверено копие; 

21.Удостоверение от ЦПО „Л.Каравелов” за 

професионално обучение по ЗБУТконтрол върху 

качеството на изпълнение на строителството  №62/ 

15.06.2015г. на Таня Стефанова Колева- 1стр, заверено 

копие; 

22.Диплома за средно образование от СТ „Христо 

Ботев” № 028898 на Таня Стефанова Петкова- 1стр, 

заверено копие; 

23.Диплома за висше образование от СТ „Христо 

Ботев” № 028898 на Таня Стефанова Петкова- 1стр, 

заверено копие;  

24.Свидетелство за специализация от ВМЕИ”Ленин” 

№ 740/15.09.1982г. на Петър Ангелов Ангелов- 1стр, 

заверено копие; 

25.Диплома за висше образование от Висш институт 

по хранително-вкусова промишленост- гр. Пловдив 

Серия ХВ № 00081 на Петър Ангелов Петров- 1стр, 

заверено копие; 

26.Диплома за висше образование от ВИАС Серия 

А83 № 019674, ВиК, на Станимир Тодоров Анчев- 

1стр, заверено копие; 

27.Диплома за висше образование от ТУ- София, 

Серия ТУ-СФ-2006 № 000550, ЕЕ И ЕО, на Илия 

Георгиев Митовски- 1стр, заверено копие 

28.Свидетелство за професионална квалификация на 

Петя Валериева Петкова- 1стр, заверено копие; 

29.Диплома за средно образование № 843-

58/27.06.2003г. на Петя Валериева Петкова- 1стр, 

заверено копие; 

30.Диплома за висше образование от ВИАС Серия ОЯ 

№ 009873, ПГС, на Снежана Костадинова Димитрова- 

1стр, заверено копие; 

31.Удостоверение издадено от КАБ за ППП №02355, 

на арх.Ивайло Найденов,  валидно до 31.12.2016г.- 

1стр, заверено копие; 
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32.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №10095, 

на инж. Любка Спасова Стоянова- част 

Конструктивна, валидно до 31.12.2016г.- 1стр, 

заверено копие; 

33.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №13874, 

на инж. Веселина Атанасова Тодорова- част 

Конструктивна,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, 

заверено копие; 

34.Диплома за висше образование от УАСГ ССС, на 

Веселина Атанасова Тодорова - 1стр, заверено копие; 

35.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №08001, 

на инж. Райка Миломирова Спасова- част 

Електрическа,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено 

копие; 

36.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №00467, 

на инж. Виктория Василева Василева- Томова- част 

ВиК,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

37.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №41075, 

на инж. Стоян Стойчев Попов- част Топлотехника,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

38.Удостоверение издадено от ГАЗТЕК АД за 

обучение по Наредба №6, №1313/05.11.2009г., на 

Стоян Стойчев Попов- 1стр, заверено копие; 

39.Удостоверение издадено от ГАЗТЕК АД за 

обучение по Проектиране на сградни газови 

инсталации №DGI-453/20.10.2009г., на Стоян Стойчев 

Попов- 1стр, заверено копие; 

40.Диплома за висше образование от ТУ- София, 

Серия ТУ-СФ-АА рег.№ 103320/02.02.2010г., 

Топлотехника, на Стоян Стойчев Попов - 1стр, 

заверено копие 

41.Приложение към Диплома за висше образование от 

ТУ- София, Серия ТУ-СФ-АА № 006142, 

Топлотехника, на Стоян Стойчев Попов - 1стр, 

заверено копие 

42.Приложение към Диплома за висше образование от 

ТУ- София, Серия ТУ-СФ-АА рег.№ 

103320/02.02.2010г., Топлотехника, на Стоян Стойчев 

Попов - 1стр, заверено копие 

43.Удостоверение издадено от ТУ- София за 

професионална квалификация за обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради  

№ЕС 945/29.10.2012г., на Стоян Стойчев Попов- 2стр, 

заверено копие; 

44.Удостоверение издадено от КИИП за ППП №01328, 

на инж. Петър Митев Иванов- част Конструктивна,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

45.Удостоверение издадено от КИИП за упражняване 

на технически контрол по част Конструктивна  

№01218, на инж. Петър Митев Иванов,  валидно до 

29.07.2021г.- 1стр, заверено копие; 

46.Сертификат от КИИПза завършен курс на обучение 

№644/ 05.06.2014г. на инж. Любка Спасова Стоянова-

1стр, заверено копие 



 

631 

 

 

III.39.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД в своя 

ЕЕДОП, точка 2) от част В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” е декларирал използването на инженерно – технически персонал за 

изпълнение на строителството. За следните  специалисти: Специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството-Таня Стефанова Колева, Специалист по отопление и 

вентилация - Петър Ангелов Ангелов, Специалист по водоснабдяване и канализация-

Станимир Тодоров Янчев, Специалист по електротехника - Илия Георгиев Митовски, не 

са представени доказателства от участника или участникът в обединението за правната 

връзка между тях, както и документи за поетите от проектантите задължения, тъй като в 

ЕЕДОП-а, на участника в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД е посочено, че същите са 

ангажирани към настоящия момент към юридически лица, различни от изпълнителя и 

участниците в обединението или липсва информация дали към момента са ангажирани 

към трети юридически лица. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от 

специалистите Таня Стефанова Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир Тодоров Янчев 

и Илия Георгиев Митовски, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица 

по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и 

изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

2. Комисията установи, след извършена служебна справка от сайта на Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията по посочен ЕИК, както и по наименование, че е налице 

несъответствие в изписването на наименованието на участника в обединението - „ИТНА 

АРХ” ЕООД, като в ЕЕДОП-а на „ИТНА АРХ” ЕООД, в Част А „Информация за 

икономическия оператор” на част IІ „Информация за икономическия оператор”  участникът 

в обединението е декларирал име за идентификация на икономическия оператор като 

„ИНТА АРХ” ЕООД, вместо „ИТНА АРХ” ЕООД. Комисията установи същото 

несъответствие в наименоваието на участника в обединението „ИТНА АРХ” ЕООД в 

ЕЕДОП-а на другия участник в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД  в подточка б) от 

точка „Форма на участие” от Част А „Информация за икономическия оператор” на част IІ 

„Информация за икономическия оператор”. 

3.„ИТНА АРХ” ЕООД, като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД в своя ЕЕДОП, 

точка 2) от част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за 

подбор” е декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: Част 

„Конструкции” - Веселина Атанасова Тодорова, Част „Електро” - Райка Миломирова 

Спасова, Част „ВиК” - Виктория Василева Василева-Томова,  Част „ОВ” - Стоян Стойчев 

Попов, Част „Енергийна ефективност” - Стоян Стойчев Попов, Технически контрол по 

част „Конструкции” Петър Митев Иванов, Част „План за управление на строителните 

отпадъци“ - Любка Спасова Стоянова, за които не са представени доказателства от 

участника или участника в обединението за правната връзка между тях, както и документи 

за поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а на „ИТНА АРХ” ЕООД, 

като участник в обединение „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД не е посочено, дали същите са 

ангажирани към настоящия момент към участника или към трети юридически лица, 

различни от обединението или участника в обединението, отговарящ за изпълнение на 

проектирането. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите 

Веселина Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева Василева-

Томова, Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова Стоянова, в случай, 

че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно 

точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии 

за подбор”от документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен 
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персонал, участникът в обединението следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

          III.39.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД или участник в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД да 

представят доказателства за правната връзка с инженерно – технически персонал за 

изпълнение на строителството, посочени в ЕЕДОПА-а на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, а 

именно: Таня Стефанова Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир Тодоров Янчев, Илия 

Георгиев Митовски, както и документи за поетите от проектантите задължения, тъй като в 

ЕЕДОП-а на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД е посочено, че същите са ангажирани към настоящия 

момент към юридически лица, различни от изпълнителя и участника в обединението или 

липсва информация дали към момента са ангажирани към трети юридически лица. 

Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от специалистите Таня Стефанова 

Колева, Петър Ангелов Ангелов, Станимир Тодоров Янчев и Илия Георгиев Митовски, в 

случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и 

съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV 

„Критерии за подбор”от  документацията на Възложителя. 

2. Участниците в обединението „ИТНА АРХ” ЕООД и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД  да 

представят ЕЕДОП-и с отстранено несъответствие в наименованието на участника в 

обединението „ИТНА АРХ” ЕООД в ЕЕДОП-ите си в Раздели А „Информация за 

икономическия оператор” на Части IІ „Информация за икономическия оператор”.  

3. Участникът „ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД или „ИТНА АРХ” ЕООД, като участник в обединение 

„ЕЛИТ-АРХ” ДЗЗД да представят доказателства за правната връзка между проектантите 

посочени в ЕЕДОП – а на участника в обединението „ИТНА АРХ” ЕООД, а именно: 

Веселина Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева Василева-

Томова, Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова Стоянова, както и 

документи за поетите от проектантите задължения. Участникът или участникът в 

обединението да представят отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите Веселина 

Атанасова Тодорова, Райка Миломирова Спасова, Виктория Василева Василева-Томова, 

Стоян Стойчев Попов, Петър Митев Иванов, Любка Спасова Стоянова, в случай, че желае 

да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 

от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор”от  

документацията на Възложителя. 

В случай, че проектантският екип за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на 

собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

        III. 40. Оферта № 40 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 4 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ОФЕРТА № 40 - РСЛ16-ТД26-

1999/23.11.2016г. - „НИКОЛОВ 
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ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 

202745799 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на 

документите в офертата – в оригинал от 

16.11.2016г. 2 стр. 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил 

1.Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец № 1 на 

Възложителя от 16.11.2016г. в 

оригинал, 54 листа; 

2.Декларации за експлоатационни 

показатели, декларации за съответствие, 

сертификати, 33 стр. заверени копия; 

3.Линеен график за изпълнение на 

обект, оригинал, 1 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът  е представил декларация 

по образец 2 на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът  е представил декларация 

по образец 3 на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът  е представил декларация 

по образец 4 на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът  е представил декларация 

по образец 5 на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът   е представил декларация 

по образец 7 на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици 

- Образец № 7А; 

Участникът  е представил декларация 

по образец 7А на Възложителя от 

16.11.2016г. в оригинал, 1 стр. 

 

 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е 

представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 16.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган или 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 



 

634 

 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 
 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”  

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Централен професионален регистър на 

строителя в РБългария за изпълнение на 

строежи със следния обхват: първа 

група: строежи от трета до пета 

категория 

(уеб адрес, орган ши служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа):  

ЦПРС на Камара на строителите в 

България, register.ksb.bg Удостоверение 

№ 1 – TV 014097 за изпълнение на 

строежи от първа гупа: строежи от трета 

до пета категория, валидност на 

талона: 30.09.2017г. 
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 2) При поръчки за услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрешение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор да 

изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

  

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: /или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

година: 2013 оборот: 370 634,16лв.валута  

година: 2014 оборот: 263 646,72лв.валута  

година: 2015 оборот: 356 378,64лв.валута 

  

 

   

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

година: 2013 оборот: 245 862,62лева валута  

година: 2014 оборот: 263 646,72левавалута 

 година: 2015 оборот:356 378,64лева валута 
 

 

 

 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

200 000, общ лимит на отговорност 

лв.валута 

(уеб адрес, орган ти служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 

документа):  

www. uniqa. bg Застрахователна полица 

№16238Р10005 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 
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извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обществената поръчка): последните 5 

/пет/ години 

Строителни работи: по 

Първия посочен обект: „Къща за гости 

в УПИ Х-314,315, кв.47, община 

Сливница, ул. „43-та” №1А.” Включва 

следните изпълнени дейности: 

кофражни, армировъчни и бетонови 

работи; топлоизолации и 

хидроизолации на фасади и покрив; 

тенекеджийски работи; дърводелски 

работи; мазилки варови, шпакловки, 

боядисване; вертикална планировка. 

Този обект е на стойност: 23 900,00 лв., 

дата на приключване изпълнението на 

строителството е 31.11.2013г. 

Документа е референция от фирма 

„Алпини Строй” с Изх.№7/20.03.2014г„ 

възложител - „Алпини Строй”. 

По втория обект: Ремонт на бивша 

сграда на П-ра английска гимназия, 

находяща се в гр.София, СО - район 

„Илинден”, ул. „Русе” №28. Извършени 

дейности: Доставка и монтаж на А1 и 

PVC дограма; Гипсови и варови 

шпакловки; Латексово и блажно 

боядисване; Пренареждане, циклене и 

лакиране на паркет; Доставка и монтаж 

на гипсокартон; Възстановяване на 

външно стълбище и вертикална 

планировка; Заземителна и 

мълниезащитна инсталация; 

Проектиране и изграждане на 

електрическа и пожароизвестителна 

инсталация; В и К инсталация; 

Демонтажни работи, ръчно натоварване 

и извозване на строителни отпадъци. 

Стойност на обекта: 221 962,62 лв., дата 

на приключване изпълнението на 

строителството е 16.12.2013г. 

Документа е Референция с Изх.№РД 

7000-8/10.04.2014г., издадена от СО р-н 

„Илинден”, Възложител - СО р-н 

„Илинден”. 

По третия посочен обект: „Топлинно 

изолиране на външни стени, подмяна на 

дограма с PVC двоен стъклопакет, 

топлоизолация и хидроизолация на 

покрив, енергоспестяващи мероприятия 

по котелната и отоплителната 

инсталация и инсталацията на БГВ на 

66 СОУ „ Филип Станиславов. Обектът 

е на стойност: 163 696,63 лв., дата на 

приключване изпълнението на 
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строителството е 08.08.2015г. 

Документа е Удостоверение с № 

РОК16-ТД26-158/2015. Възложител - 

СО р- н „Овча Купел” . 

По четвъртия посочен обект: „Ремонт 

на покрив на сградата на 45 ОУ и 33 ЕГ, 

находяща се на ул. „Пловдив”№20, ж.к. 

„Света Троица”, СО - район „Илинден”. 

Дейности: ремонт на на покрива на тяло 

А и Б на училището; Демонтирана стара 

компрометирана хидроизолация. 

Направена нова хидроизолация в два 

пласт, втория с посипка. Смяна на 

воронки. Стойността на обекта е 29 

654,40 лв., дата на приключване 

изпълнението на строителството е 

17.09.2015г. Документа е Приемо-

предавателен протокол от 24.09.2015г. 

Възложител - СО р-н „Илинден” 

По петия посочен обект: „Ремонт на 

покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий” 

с. Волуяк” Конструктивно укрепване и 

ремонтно - възстановителни работи на 

покрив. 

Стойността на обекта е 1 116 лв., дата 

на приключване изпълнението на 

строителството е 23.04.2015г. 

Документа е Приемо- предавателен 

протокол от 23.04.2015г Възложител – 

СО- р-н „Връбница”. 

По време на строителството на обекта 

са спазени всички нормативни 

документи и технологични изисквания. 

 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти
40

: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  3 

 

 

 
Описание Суми Дати Получа 

тели 
 

Изготвяне 28927, 30.08.20 Община 
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на технически 

проект за 

Изпълнени е на 

Инженеринг 

(проектиране, 

изпълнени е на 

СМР и 

упражнява не на 

авторски надзор) 

във връзка с 

реализацията на 

Национал ната 

програма 

за енергийна 

ефективно ст на 

многофам илни 

жилищни сгради 

на територия та 

на община 

Дупница 

По седемнадесет 

обособени 

позиции”, 

за обособена 

позиция №7: 

Многофам 

Илна жилищна 

сграда, 

находища 

се в гр. Дупница, 

община 

Дупница, 

област 

Кюстендил,ж.к. 

Дупница, блок 

ЗА, с разгъната 

застроена площ 

4 254 м² 

20 лв. 16г. - 

30.09.2

0 16г. 

Дупница 

Прилага доказателства за извършената 

услуга - проектиране, а именно: 

Договор на фирма „Николов 

Кънстракшън” ЕООД /първа и последна 

страница/ с община Дупница за 

проектиране и изпълнение на СМР на 

многофамилна жилищна сграда и 

„Разрешение за строеж на същата 

сграда”. 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

За изпълнение на строителството 

икономическия оператор ще използва 

следния инженерно - технически 

персонал: 

1.Ръководител на екип - инж. Пламен 

Максимов Гергов, Магистър инженер 

ВИАС гр.София, специалност: 

Хидромелиоративно строителство, 

Диплома Серия АЯ №009469, 

професионален опит - 21 г. Въведен в 

експлоатация строителен обект: „Къща 

за гости в УПИ Х-314,315, кв.47, 
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община Сливница, ул. „43-та” №1 А.”. 

2.Технически ръководител - Благой 

Григоров Петков, завършил техникум 

по Строителство„Хр. Ботев” - гр.София, 

специалност: техник по геодезия, 

картография и мелиорации, Диплома 

№10034, професионален опит - 45 

години. 

 

3.Специалист по електротехника - 

инж. Емануил Антонов Панов - 

Магистър Електроинженер 1968г. 

ВМЕИ, 27 год. Професионален опит 

 

4.Специалист по водоснабдяване и 

канализация - Магистър инженер 

ВиК Любомира Пенкова Синадинска 
- 1979г., ВИАС, диплома АБ 004597, 

peг. №16793/1979г. ВИАС - 34 год. 

професионален опит. 

 

5.Специалист отопление и 

вентилация - Стела Димитрова 

Чамова - Магистър инженер ТУ 

„ОВК”, диплома А 96-003826/1996г. – 

ТУ 20 год. професионален опит. 

 

6.Специалист контрол по качеството 

- инж. Младенка Живкова 

Кръстанова инженер Пром. и 

гражданско строителство — 

конструкции, Диплома серия В 82, 

№012546/27.10.1983 г. ВИАС - 

гр.София, притежава Удостоверение № 

1143/21.11.2016г. за „Контрол бърху 

качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност”. 

 

7.Специалист за ЗБУТ - Пламен 

Тодоров Обретенов Инженер ВиК, 

Удостоверение №019/22.03.2016г. за 

завършено обучение по „Координатор 

по безопасност и здраве в 

строителството” издадено от Център за 

професионално обучение към „МАТЕВ- 

СТРОЙ” ЕООД гр.Казанлък; Диплома 

серия В 81, № 006785/06.04.1982г., 30  

години професионален опит, изпълнен 

проект „СМР по въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в четири обекта 

от образователната инфраструктура на 
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община Сливница - ОДЗ гр.Сливница, 

филиал Горна махала, ОДЗ гр. 

Сливница, филиал „Център”, ОУ „Иван 

Вазов” с. Алдомировци и ЦДГ с. 

Алдомировци с договор 

№BG161P0001/4.1-03/2010/034 от 

13.12.2010г. по програма „Регионално 

развитие 2007-2013г.” през 2012г. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

а) Светослав Петров Ризов 

Проектант част "Архитектурна” 
Магистър Архитект - 1997г. УАСГ, 

КАБ № 2121 - водещ проектант 

 

Драгослав Иванов Йорданов 

Проектант част "Конструктивна" 
Магистър Инженер 2002г. УАСГ 

КИИП№ 08801  

 

Емануил Антонов Панов Проектант 

част "Електротехническа" Магистър 

Електроинженер 1968г. ВМЕИ КИИП 

№ 8327 

 

Любомира Пенкова Синадинска 

Проектант част "ВиК" 

Магистър, Инженер ВиК 1979г., ВИАС 

КИИП № 1534  

 

Стела Димитрова Чамова Проектант 

част "ОВ" 

Магистър, Инженер ОВиК, 1996г. ТУ 
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КИИП № 6282 

Стела Димитрова Чамова 

Проектант част "Енергийна 

ефективност" Магистър, Инженер 

ОВиК, 1996г. ТУ КИИП № 6282 

 

Драгослав Иванов Йорданов 

Проектант част "ПБЗ" Магистър 
Инженер 2002г. УАСГ 

КИИП № 08801 Сертификат за курс 

"Координатор по безопасност и здраве в 

строителството"№ 504 от 03.12.2013г. 

 

Драгослав Иванов Йорданов 

Проектант част "ПБ" 

Магистър Инженер 2002г. УАСГ КИИП 

№08801 

Удостоверение "Пожарна безопасност" 

№1325/Н №1з -1971/2009 29.01.20 Юг. 

Издадено от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране - 

териториален център за обучение 

София-град 

 

Христина Георгиева Даскалова-

Кастрева 

Технически контрол по част 

"Конструкции" Магистър строителен 

инженер 1974г. ВИСИ КИИП №344 

Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част 

конструктивна № 00346 

 

Светослав Петров Ризов 

Проектант част "ПУСО" 

Магистър Архитект - 1997г. УАСГ, 

КАБ № 2121 

 

б) Николай Здравков Николов - 

Управител на „Николов 

Кънстракшън”ЕООД 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

1.Заваръчен апарат - 2 бр. 

2.Оградни пана - 300 м.л. 

3.Тръбно скеле - 3000 M2 
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разположение за изпълнение на 

договора: 

4.Пробивна техника - 5 бр. 

5.Лекотоварни автомобили - 2 бр. 

6.Бордови автомобил тип самосвал-1 бр. 

7.Електрически къртач - 3 бр. 

8.Ъглошлайф голям - 3 бр. 

9.Ъглошлайф малък - 3 бр. 

10.Моторен трион - 1 бр. 

11.Пистолет за заваряване на 

полипропиленови тръби - 2 бр. 

12.Пистолет за горещ въздух - 2 бр. 

13.Електрическа бъркалка - 4 бр. 

14.Електрически телфер - 2 бр. 

15.Фасадно скеле - 1500м2 

16.Акумулаторен гайковерт- 1 бр. 

17.Поялник- 1 бр. 

18.Газгорелка комплект - 2 бр. 

[компютърна техника, принтер, плотер, 

лазерна ролетка] 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

Участникът е попълнил исканата 

информация 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите 

за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Сертификат № BG0078/14, дата на 

издаване: 02.10.2014r.ISO 9001:2008, 

QSCert. Валиден до:01.10.2017г. 

 

Прилага система за управление в 

областта на: Строителство, изграждане, 

реконструкция, рехабилитация и ремонт 

на обществени, жилищни, промишлени, 

енергийни и инфраструктурни обекти. 

Изграждане, проектиране и 

реконструкция на ВиК инсталации, 

паркове, детски и спортни площадки. 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

Сертификат № BG0079/14, ISO 

14001:2004 дата на издаване: 

02.10.2014г., издаден от QSCert, валиден 

до: 01.10.2017г.  

Прилага система за управление в 



 

643 

 

задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

областта на: Строителство, изграждане, 

реконструкция, рехабилитация и ремонт 

на обществен жилищни, промишлени, 

енергийни инфраструктурни обекти. 

Изграждане, проектиране и 

реконструкция на ВиК инсталации, 

паркове, детски и спортни площадки. 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил исканата 

информация  

12. Документи  

  Декларация за конфиденциалност по 

чл.33, ал.4 от ЗОП – в оргинал от 

16.11.2016г., 1 стр. 

  Проект на Договор по образец №8.1 на 

възложителя – не попълнен – в оргинал 

  Списък на строителството, сходно с 

предмета на поръчката, които съдържат 

стойност, дата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съотвествие 

с нормативните изисквания – в 

оригинал с дата 16.11.2016г. – състоящо 

се от 4 стр. 

  Референция № 7/20.03.2014г. на  

„Николов Кънстракшън”ЕООД 

  от „Алпини Строй” ЕООД  за обект 

„Къща за гости” – с. Алдомировци, 

общ.Сливница – заверено копие  

  Референция  № РД 7000-8/10.04.2014г. 

на  „Николов Кънстракшън”ЕООД 

  от СО - район Илинден на обект 

„Ремонт на бивша сграда на II-ра 

английска гимназия, находяща се в гр. 

София, ул. „Русе” №28” – заверено 

копие 

  Удостоверение № РОК16-ТД26- от СО- 

район Овча купел на „Николов 

Кънстракшън”ЕООД за обект Топлинно 

изолиране на външни стени, подмяна на 

дограма с ПВЦ двоен стъклопакет, 

топлоизолация на покрив, 

енергоспестяващи мероприятия по 

котелната и отоплителната инсталации 

и инсталацията на БГВ на 66 СОУ 

„Филип Станиславов”. – заверено копие 

  Приемателно-предавателен протокол от 

СО – р-н Илинден от 24.09.2015г. на 

„Николов Кънстракшън”ЕООД за обект 

45 ОУ „Константин Величков”– 
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заверено копие 

  Приемателно-предавателен протокол от 

СО – р-н Връбница от 23.04.2015г. на 

„Николов Кънстракшън”ЕООД за обект 

„ Ремонт на покрив на 146 ОУ 

„Патриарх Евтимий”- с.Волуяк”– 

заверено копие 

  Договор между Община Дупница и 

„Николов Кънстракшън”ЕООД - № 

VIII-86/30.08.2016г за ОП по НПЕЕ на 

обект „ Изпълнение на инженеринг на 

многофамилна жилищна сграда 

находяща се в гр. Дупница, 

ж.к.Дупница, бл. 3А”– заверено копие в 

две страници 

  Разрешетие за строеж 

№156/15.11.2016г. от ДУТС Община 

Дупница на Сдружение на 

собствениците , ж.к. Дупница бл. 3А, за 

внедряване на мерки за ЕЕ на 

многофамилна жилищна сграда, 

гр.Дупница, ж.к.”Дупница”, бл. 3А”– 

заверено копие в две страници 

  Приемо-предавателен протокол с 

предмет „Изпълнение на инженеринг 

/проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор/” от 

16.11.2016г. между Възложител  

Сдружение на собствениците , ж.к. 

Дупница бл. 3А/Община Дупница/ и 

Изпълнител „Николов 

Кънстракшън”ЕООД”– заверено копие 

  Застрахователна полица – отговорност 

на строителя на „Николов 

Кънстракшън”ЕООД”№ 16238Р10005- 

срок на застраховката до 25.07.2017г. 

издадена от „УНИКА”АД – заверено 

копие в пет страници 

  Удостоверение № 1143/21.11.2016г. от 

ЦПО „Европартнер”ЕООД на инж. 

Младенка Живкова Кръстанова за 

завършил курс по: „Контрол по 

качеството на изпълнение в 

строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност” – копие вярно с 

оргинала – 2 броя 

  Удостоверение № 019/22.03.2016г. от 

ЦПО „Матев-Строй”ЕООД на Пламен 

Тодоров Обретенов за завършил курс 

по: „Координатор по безопасност и 

здраве в строителството” – заверено 

копие 
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  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на арх. Светослав 

Петров Ризов– рег.№ 02121 за 2016г от 

Камара на архитектите в България – 

заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Драгослав 

Иванов Йорданов– рег.№ 08801 за 2016г 

от КИИП – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на инж. Емануил 

Антонов Панов– рег. № 08327 за 2016г 

от КИИП – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на  инж. Любомира 

Пенкова Синадинска– рег.№ 01534 за 

2016г от КИИП – заверено копие 

  Удостоверение за пълна проектанска 

правоспособност на  инж. Стела 

Димитрова Чамова– рег.№ 06282 за 

2016г от КИИП – заверено копие 

  Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част 

конструктивна на инж. Христина 

Георгиева Даскалова–Кастрева - рег.№ 

00346 за 2016г от КИИП – заверено 

копие 

  Диплома за завършено висше 

образование на инж. Пламен Максимов 

Гергов - Серия АЯ № 009469 от ВИАС – 

София – заверено копие 

  Трудова книжка №7 на Пламен 

Максимов Гергов издадена от ИПП 

„Водпроект” на 16.06.1981г. – София с 

отразен трудов стаж от 15.06.1981г.до 

01.04.1998г. – заверено копие в 11 

страници 

  Трудова книжка №881 на Пламен 

Максимов Гергов издадена от „ВИК” „ 

ЕАД на 24.08.1998г. – София с отразен 

трудов стаж от 01.04.1998г.до 

01.09.2007г. – заверено копие в 5 

страници 

  Диплома за завършено средно 

образование на Благой Григоров Петков 

- №10034 от Строителен Техникум 

„Христо Ботев” – София – заверено 

копие 

  Трудова книжка №84 на Благой 

Григоров Петков издадена от „МЗ 

„Обединение” – ДСП „Хибриден 

център” – гр. Костинброд на 

14.02.1967г. с отразен трудов стаж от 

14.02.1967г.до 04.05.1998г. – заверено 
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III.40.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира 

в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

 III.40.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

копие в 6 страници 

  Диплома за завършено висше 

образование на инж. Младенка Живкова 

Младенова - Серия В82 № 012546 от 

ВИАС – София – заверено копие 

  Диплома за завършено висше 

образование на инж. Пламен Тодоров 

Обретенов - Серия В81 № 06785 от 

ВИАС – София – заверено копие 

  Талони № I, II, III, IV и V за вписване и 

водене на професионалния регистър на 

строителя – издадени от КСБ с 

валидност до 30.09.2017г.– заверено 

копие 

  Удостоверение от КСБ на „Николов 

Кънстракшън” ЕООД, № I-TV 014097– 

за първа група, строежи от трета до пета 

категория - заверено копие 
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1. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като част 

от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5.1 

и точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

        III. 41. Оферта № 41 от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена позиция 

№ 2 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 41 - РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

23.11.2016г. - в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Нотариално заверено пълномощно за Мая Пенчева от 

Светослав Любомиров (заместник председател на УС) и 

Добромир Щилянов (изпълнителен диектор), дата 

14.10.2016г. – 2стр., оригинал 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 23.11.2016г., 27 стр. в оригинал -  ведно с 

приложения към него: 

1. Линеен график – 9 стр. в оригинал (Приложение №1); 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за влагане 

основни материали - 98стр. , вкл. заглавна страница, 

заверени копия (Приложение №2) 

3. Мерки за опазване на околната среда- 2стр., оригинал 

(Приложение №3) 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на 

договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

07.11.2016г. от Мая Пенчева - Изпълнителен директор 

на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 1 стр. в 

оригинал;  

2. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

07.11.2016г. от Калин Пешов- председател на 
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управителния съвет на участника 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 1 стр. в оригинал; 

3. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

07.11.2016г. от Светослав Любомиров- Заместник- 

председател на УС на участника 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 1 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

07.11.2016г. от Добромир Щилиянов- Изпълнителен 

директор на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД 

- 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - Образец 

№ 3; 

 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

09.11.2016г. от Мая Пенчева - Изпълнителен директор 

и Упълномощен представител на участника 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 1 стр. в оригинал;  

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията 

на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

09.11.2016г. от Мая Пенчева - Изпълнителен 

директор и Упълномощен представител на 

участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 1 стр. в 

оригинал;  

 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

09.11.2016г. от Мая Пенчева -  Упълномощен 

представител на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” 

АД - 1 стр. в оригинал;  

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1.Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

07.11.2016г. от Мая Пенчева - Изпълнителен директор и 

Упълномощен представител на участника 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

21.11.2016г. от Даниела Григорова - Изпълнителен 

директор на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 1 стр. в оригинал;  

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни 

собственици - Образец № 7А; 

Участникът е представил  

1.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Мая Пенчева - Изпълнителен директор на 

участника ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в оригинал;  

2.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Калин Пешов- председател на управителния 

съвет на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в 

оригинал; 

3.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Светослав Любомиров- Заместник- 

председател на УС на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” 

АД - 2 стр. в оригинал;  

4.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Добромир Щилиянов- Изпълнителен 

директор на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 

стр. в оригинал  

5.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 
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07.11.2016г. от Симеон Пешов- председател на надзорния 

съвет на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в 

оригинал;  

6.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Здравко Попйорданов- член на надзорния 

съвет на участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в 

оригинал;  

7.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

07.11.2016г. от Албена Ангелова- заместник-председател 

на управителния съвет на участника 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД - 2 стр. в оригинал;  

8.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

21.11.2016г. от Даниела Григорова - Изпълнителен 

директор на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал  

9.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

21.11.2016г. от Димитър Дончев- Председател на съвета на 

директорите на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал  

10.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

21.11.2016г. от Крикор Топакбашиян- член на съвета на 

директорите на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал  

11.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

08.11.2016г. от Свилен Иванов- член на съвета на 

директорите на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал  

12.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

08.11.2016г. от Христо Ценев - член на съвета на 

директорите на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал  

13.Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

08.11.2016г. от Елеонора Тоскова- Савова - член на съвета 

на директорите на участника „ХИМКОМПЛЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД - 2 стр. в оригинал 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД с дата 21.11.2016г.   

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът  е попълнил надлежно исканата информация  

 

 Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е 

ДА 
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регистриран в официалния 

списък на одобрените 

икономически оператори или 

дали има еквивалентен 

сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна 

система (система за 

предварително класиране)? 

 
Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите 

в останалите части от този 

раздел, раздел Б и, когато е 

целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, 

когато е приложимо, и при 

всички случаи попълнете и 

подпишете част VI.  

а) Моля посочете 

наименованието на списъка или 

сертификата и съответния 

регистрационен или 

сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за 

регистрацията или за 

сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно 

на какво се основава 

регистрацията или 

сертифицирането и, ако е 

приложимо, класификацията в 

официалния списък: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Издадени от: 

Камара на Строителите в България 

Централен професионален регистър на строителя 
следните удостоверения: 

Удостоверение № I-TV 010515,  

Удостоверение № I-TV 010502, 

Удостоверение № II-TV 002556, 

Удостоверение № III-TV 002861, 

Удостоверение № IV-TV 005076 и 

Удостоверение № V-TV 007210 

 

б) http://www.ksb.bg/; 

Издадени от Камара на Строителите в България 

Централен професионален регистър на строителя следните 

удостоверения:  

Удостоверение № I-TV 010515,  

Удостоверение № I-TV 010502, 

Удостоверение № II-TV 002556, 

Удостоверение № III-TV 002861, 

Удостоверение № IV-TV 005076 и 

Удостоверение № V-TV 007210 

 

 

в) Камара на Строителите в България 

Централен професионален регистър на строителя 

следните удостоверения: 

Удостоверение № I-TV 010515 за изпълнение на строежи с 

обхват: 

На основание чл. 5, ап. 1 от ПРВВЦПРС: 

• ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; 
На основание чл. 5, ал. 4 ПРВВЦПРС: 

• СТРОЕЖИ ПО ЧЛ. 137, АЛ.1, Т.1, БУКВА "М"; Т.4, 

БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е". 
Удостоверение № I-TV 010502 за изпълнение на строежи с 

обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

• ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ; 

Удостоверение № II-TV 002556 за 
изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

• ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната 

http://www.ksb.bg/
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г) Регистрацията или 

сертифицирането обхваща ли 

всички задължителни критерии 

за подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете 

липсващата информация в 

част ІV, раздели А, Б, В или Г 

според случая  САМО ако това 

се изисква съгласно 

съответното обявление или 

документацията за 

обществената поръчка: 

 

 

д) Икономическият оператор 

може ли да представи 

удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган 

или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк 

безплатен достъп до национална 

база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

инфраструктура; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. 

Удостоверение № III-TV 002861 за 
изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната 

инфраструктура; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА 

КАТЕГОРИЯ. 
Удостоверение № IV-TV 005076 за 

изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

• ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от 

благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на 

околната среда; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА 

КАТЕГОРИЯ. 
Удостоверение № V-TV 007210 за 

изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 6 от ПРВВЦПРС: 

• ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КПД - 

2008, сектор „Строителство“ с класове: 43.11 

(събаряне и разрушаване); 43.12 (земни работи); 

43.13 (сондиране и пробиване); 43.99 (други 

специализирани строителни дейности, 

некласифицирани другаде). 

 

ДА 

 

 

 

 

ДА 

 
 http://www.nap.bg; 
Национална Агенция за Приходите, Териториална 

Дирекция София - ГДО, София- ГДО, гр. София, 1000 , бул. 

"Княз Ал. Дондуков" №52 

Удостоверение за наличието или липсата на задължения 

 

www.noi.bg 

Национален осигурителен институт 
гр. София, 1303, бул. "Александър Стамболийски"№ 62-64; 

 

 http://www.sofia.bg; 
Столична Община, 
Дирекция Общински Приходи, Отдел ОП Витоша, 
гр. София, 1000, р-н Витоша, бул. „Цар Борис ПГ №215; 
Удостоверение за задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК. 

 Форма на участие:  

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.sofia.bg/
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 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически 

оператори11? 

ДА 

 Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на 

икономическия оператор в 

групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни 

задачи...): 

б) моля, посочете другите 

икономически оператори, които 

участват заедно в процедурата за 

възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете 

името на участващата група 

а)  „Главболгарстрой“ АД – Участник 

 

 
б) "Химкомплект - инженеринг" АД- подизпълнител 

 
в) [неприложимо] 

 

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 
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 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

–  

 

ДА 

Вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието под 

ЕИК 831652485. 

Вписан в Камара на Строителите в България Централен 

професионален регистър на строителя и притежава 

следните удостоверения 

Удостоверение № I-TV 010515 за изпълнение на строежи с 

обхват: 

На основание чл. 5, ап. 1 от ПРВВЦПРС: 

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; 

На основание чл. 5, ал. 4 ПРВВЦПРС: 

СТРОЕЖИ ПО ЧЛ. 137, АЛ.1, Т.1, БУКВА "М"; Т.4, 

БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е". 
Удостоверение № I-TV 010502 за изпълнение на строежи с 

обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения; 

На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ; 

Удостоверение № II-TV 002556 за 

изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната 

инфраструктура; 

На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. 

Удостоверение № III-TV 002861 за 
изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната 

инфраструктура; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ. 
Удостоверение № IV-TV 005076 за 

изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС: 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената 

инфраструктура, хидротехническото строителство и 

опазването на околната среда; 
На основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС: 

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. 
Удостоверение № V-TV 007210 за 

изпълнение на строежи с обхват: 

На основание чл. 6 от ПРВВЦПРС: 

ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КПД - 2008, 
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сектор „Строителство“ с класове: 43.11 (събаряне и 

разрушаване); 43.12 (земни работи); 43.13 (сондиране и 

пробиване); 43.99 (други специализирани строителни 

дейности, некласифицирани другаде) 

 

www.brra.bg; Търговски регистър; 

www.ksb.bg; Камара на строителите в България, Централен 

професионален регистър на строителя. 

 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

 ДА 

 

Валидно Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност на инженерите, регистрирани в Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/; 

Валидно Удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност на архитектите, регистрирани в Камара на 

архитектите в България 

 

www.kiip.bg; 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, 

1164 гр. София, бул. "Хр.Смирненски" №1 

www.kab.bg; 

Камара на архитектите в България, 

1504 гр. София, ул. "Кракра" № 11, Централен дом на 

архитекта, ет.1 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

година: 2015 г. оборот: 198 355 000 лева; 
година: 2014 г. оборот: 220 852 000 лева; 
година: 2013 г. оборот: 181 524 000 лева. 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

 последните 3 години, среден оборот: 200 243 667 лева 

 

www.brra.bg, 
Търговски регистър към Агенцията по 
вписванията; 
www.registryagency.bg; 
гр. София, 1111, ул. Елисавета Багряна №20, 
Агенцията по вписванията. 
 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

година: 2015 г. оборот: 54 599 093.95 лева; 

година: 2014 г. оборот: 71 974 778.04 лева; 

година: 2013 г. оборот: 92 424 483.20 лева  

 

 

 

 

 

 

последните 3 години, 

http://www.brra.bg/
http://www.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/
http://www.kab.bg/
http://www.brra.bg/
http://www.registryagency.bg/
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години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

среден оборот: 72 999 451.73 лева 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

1. За изработване на инвестиционни проекти за обекти от 
първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно 
действащото законодателство. 
Лимит на един иск: 150 000лв 

Лимит на всички искове: 300 000лв. 

Валидна до 30.09.2017 г. 

2. За цялостно изпълнение на строителство или отделни 

строително-монтажни работи на обекти от първа категория 

и всяка по-ниска категория, съгласно действащото 

законодателство. 

Лимит на един иск: 2 500 000лв. 

Лимит на всички искове : 5 000 000лв. 

Валидна до 30.09.2017 г. 

 

1. www.dzi.bg; 

Застрахователна полица № 212216213000308/ 

07.07.2016 г. 

при „ДЗИ -Общо Застраховане" ЕАД 

2. www.dzi.bg; 

Застрахователна полица № 212216213000311 / 

08.07.2016 г. 

при „ДЗИ -Общо Застраховане" ЕАД 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението или 

документацията за обществената поръчка): последните 5 

години 

Строителни работи: 

„Главболгарстрой" АД 
Наименование обект: „Изпълнение на Инженеринг - 

проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на община 

Благоевград за Обособена позиция №19 "Многофамилна 

жилищна сграда - блок №164, №165, №166 вх. „А" и вх. „Б", с 

административен адрес ж.к. „Еленово" 

Изпълнени видове строителни дейности: Проектиране, 

конструктивни, архитектурно- строителни и инсталационни 

работи до "ключ", РЗП: 6 486 M2, В т.ч.: направа на изцяло нова 

хидроизолация и подмяна на всички воронки; обработка на фуги 

между фасадни панели, преди поставяне на новата външна 

изолация; цялостна подмяна на електроинсталации иосветителни 

тела в общи части, заземителна и мълниезащитна инсталации; 

подмяна на дограма; топлинно изолиране на външните 

ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и 

подове) и др.; 

http://www.dzi.bg/
http://www.dzi.bg/


 

656 

 

 

Наименование обект: „Рехабилитация на гаров комплекс Централна 

гара София Изпълнени видове строителни дейности: 

Проектиране, конструктивни, архитектурно- строителни и 

инсталационни работи до "ключ", в т.ч.: хидроизолация на пешеходен 

подлез; изпълнение на ВиК работи - външни, вътрешни и 

противопожарен водопровод; изцяло подменена съществуваща 

водопроводна и канализационна мрежа, изградена система за 

пожароизвестяване; -изпълнение на ОВК системи; доставка и 

изпълнение на електрически силнотокови и слаботокови инсталации и 

системи; изпълнение на хидроизолации и топлоизолации, подмяна 

дограми, изпълнение на фасади и козирки; видове работи в публично 

общодостъпни зони, заемащи площ от приблизително 6 000 кв.м.: 

подмяна настилки, облицовки и тавани, полагане на хидроизолации и 

топлоизолации, вътрешни и външни дограми; саниране във всички 

зони на сградата - обща РЗП 33 500 кв.м.; саниране и рехабилитация на 

покривната конструкция, вкл. топлоизолация и др.; 

 

Наименование обект: "Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс на 

Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД" София 

изпълнени видове строителни дейности: 

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: хидроизолации и топлоизолации нулев цикъл; 

топлоизолации покрив; покривна хидроизолация; фасадна алуминиева 

покривна дограма; фасада с топлоизолационна система; вътрешна 

дограма; силнотокови и слаботокови електроинсталации; ОВК 

системи; ВиК системи, площадкови ВиК мрежи, сградни ВиК 

отклонения; външно ел.захранване на сградата и др. 

 

Наименование обект: Комплекс Съдебна Палата по програма 

"Подобряване на инфраструктурата Сектор Върховенство на закона в 

Косово"  

Изпълнени видове строителни дейности: Проектиране, 

конструктивни, архитектурно- строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: покривна хидроизолация и топлоизолация; изпълнени 

електроинсталации; ОВК инсталации; стъклени фасадни системи 12 

200 кв.м.; хидроизлация - 23 650 кв.м.; топлоизолация - 25 650 кв.м.; 

външни и вътрешни прозорци и врати; противопожарни врати; 

вътрешно осветление и ключове; геотермални топлообменници и 

топлинни помпи; ВиК инсталации и др.; 

 

Наименование обект: "СМР за обект: „Национален Музеен Комплекс" 

Изпълнени видове строителни дейности: 

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: изпълнено е реконструиране и усилване на 

конструкцията; изпълнена топлоизолация; изградена централна 

климатична инсталация; електроинсталации; 

подмяна на електро, ОВК и ВиК инсталации; покрични хидроизолации 

– 5 583.05 кв.м.; вътрешна и външна дограма и др.; 

 

Наименование на обект: Изграждане и въвеждане в експлоатация на 

строеж: „София Мол Южна Дъга" 

Изпълнени видове строителни дейности: 

Проектиране, конструктивни, архитектурно- строителни и 

инсталационни работи до "ключ", 

РЗП 174 563 кв.м., в т.ч.: покривни системи- топло- и хидроизолации, 

система Калзип, остъкляване, покривни люкове; стъклени фасади; 

фасадна топлоизолационна система; фасадни врати и 

прозорци;вътрешни изолации; силнотокови и слаботокови 

електроинсталации; ОВК и ВиК инсталации; спринклерна инсталация 

и др.; топлоизолация - 32 600 кв.м.; хидроизолация по стени и рампи - 4 

000 кв.м. и др.; 

 

Наименование обект: „Предприятие за производство на прозорци и 

стъклопакети, офиси и складове и произдодствени сгради", в имот 
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026075 от землището на гр. Костинброд Изпълнени видове строителни 

дейности: Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни 

работи до "ключ", в т.ч.: покривна хидро- и топло- изолации; фасадни 

топлоизолации; електроинсталации; ВиК системи и др.; 

 

Наименование обект: „Изпълнение на строително- монтажни работи" 

по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура", 1. Целодневна детска градина (ЦЦГ) №21 

"Детелина", гр. Мездра; 2. Целодневна детска градина №2 "Роза", гр. 

Мездра; 3. Професионална гимназия „Алеко Константинов"; 4. 

Обединено детско заведение №2, община Мездра, с. Зверино 

Изпълнени видове строителни дейности: 

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма; 

топлоизолации по фасади и покриви; подмяна на осветителни тела и 

др.; 

Наименование обект: "Реконструкция и модернизация на обект 

"Национална спортна база спортпалас" - гр. Варна, район „Приморски” 

Изпълнени видове строителни дейности: Проектиране, 

конструктивни, архитектурно- строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: покривна изолация с минерална вата; дакривни 

хидроизолации; фасадна дограма; 

ограма; силнотокови и слаботокови електроинсталации; ОВК 

инсталации; ВиК системи; площадкови ВиК мрежи, сградни ВиК 

отклонения и др. 

 

Наименование на обект: Строително-монтажни и довършителни 

работи, находящи се в комплекс „Полиграфически комбинат”, бул. 

„Цариградско шосе” №47 

Изпълнени видове строителни дейности: Конструктивни, 

архитектурно-строителни и инсталационни работи до "ключ", в т.ч.: 

силнотокови и слаботокови електроинсталации; ВиК инсталации; ОВК 

инсталации и абонатни станции; изпълнени допълнителни 

противоземетръсни шайби; ОВК с нови абонатни станции; подмяна на 

алуминиева дограма и др.; 

 

Наименование обект: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на 

строеж: "Многофункционална спортна зала - гр. София" 

Изпълнени видове строителни дейности: Проектиране, 

конструктивни, архитектурно- строителни и инсталационни работи до 

"ключ", в т.ч.: покривни и фасадни трислойни панели с минерална вата; 

хидроизолации и топлоизолации, вкл. фасади и покриви; обшивки на 

покриви, бордове и фасади; вътрешна дограма - алуминиева, метална и 

пожароустойчива - 3 400 кв.м.; вграден трафопост, дизелгенератор; 

силнотокови и слаботокови електроинсталации; ОВК инсталации; ВиК 

системи; площадкови ВиК мрежи; сградни ВиК отклонения; районно и 

фасадно осветление; външно електрозахранване и др.; 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне на 

списъка, моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  
 

Брой години: последните 3 години 

 
Описание Суми Дати Получатели 

Изпълнение на 

Инженеринг - 

проектиране и 

изпълнение на СМР 

във връзка с 

реализацията на 

Националната 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилните 

жилищни сгради на 

територията на 

1 003 

889.17лв. в 

т.ч. 

проекти-

ране: 38 

000.00лв 

06.20 16г. - 

08.20 16г. 

Община 
Благоевград, 
гр.Благоевград, 

пл. “Георги 

Измирлиев” 

№1, инж. 

Камелия 

Вълкова, 

тел.: 

073/884456 
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 община Благоевград 

за Обособена позиция 

№19 “Многофамилна 

жилищна сграда - 

блок № 164, №165, 

№166 вх. „А“ и вх. 

„Б“, с 

административен 

адрес ж.к. „Еленово”; 

Проектиране, 

изработване на 

технически 

инвестиционни 

проекти свързани с 

реализация на 

енергоефектив- ни 

мерки, 

конструктивни, 

архитектурно- 

строителни и 

инсталационни 

работи до 

“ключ” 

„Рехабилитация на 

гаров комплекс 

Централна гара 

София”. 

РЗП - 33 500м
2
 

61 549 729 

лв„ в т.ч. 

наш дял: 43 

572 040.30 

лв.. в т.ч 

проектиране 

1 624 100лв 

08.2013г.- 

03.2016г. 

ДП „НКЖИ”, 

София, р-н 

Сердика, бул. 

„Княгиня 

Мария Луиза” 

№110 

Комплекс 

Съдебна Палата 

по програма 

"Подобряване на 

инфра- 

структурата 

Сектор 

Върховенство 

на закона в 

Косово"; 

Проектиране по 

всички части, 

конструктивни, 

архитектурно- 

строителни и 

инсталационни 

работи до 

„ключ” 
  

52 363 

737.79лв. 

, В т.ч. 

проекти- 

ране: 

908 

034.78лв. 
 

06.2011-

12.2014г 

Европейски 

Съюз, 

представлява 

н от 

Службата за 

връзка на 

Европейската 

комисия с 

Косово 
 

Изграждане и 

въвеждане в 

експлоатация на 

строеж: 

 „София 

Мол Южна 

Дъга“; 

Проектиране по 

всички части, 

конструктивни, 

архитектурно- 

строителни и 

инсталационни 

работи до 

“ключ” 
 

157 102 

613.90лв. 

, В т.ч. 

проекти- 

ране: 

1 389 

544.85лв. 
 

09.20 

11 г. - 

11.20 

14г. 
 

София Саут 

Ринг Мол 

ЕАД; гр. 

София, бул. 

„България“ 

№102; Нешо 

Иванов, 02 / 

854 81 20 

 

“Реконструкция 13 522 05.20 "Национална 
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и модернизация 

на обект 

“Национална 

спортна база 

спортпалас” - гр. 

Варна, 

район 

„Приморски“; 

Проектиране по 

всички части, 

конструктивни, 

архитектурно-

строителни и 

инсталационни 

работи до 

„ключ” 
 

149.21лв. 

, В т.ч. 

проекти- 

ране: 

552 100 

ЛВ. 
 

09г. - 

07.20 

11 г. 
 

спортна 

база" ЕАД, 

гр. София, 

бул. Евлоги 

Георгиев 

№38; 

Людмил 

Лазаров, тел: 

0889401500 
 

Изграждане и  

въвеждане в 

експлоатация на 

строеж: 

“Многофункционална 

спортна 

зала - гр. София” 

Проектиране по 

всички части, 

конструктивни, 

архитектурно- 

строителни и 

инсталационни 

работи до „ключ” 
 

90 000лв., 

в 

т.ч. 

проекти- 

ране - 

4 265 

000лв. 

 
 

11.2009-

07.2011г 

Национална 

спортна 

база" ЕАД, 

гр. София, 

бул. Евлоги 

Г еоргиев 

№38; инж. 

Иван 

Кожухаров, 

тел: 

0884/050402 
 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи41, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

"Химкомплект - инженеринг" АД - като подизпълнител 

- разполага със следния екип от проектанти с пълна 

проектантска правоспособност (ППП), за изпълнение на 

проектирането: 

1. Ръководител на проектантския екип - 

Елеонора Савова -Тоскова; 

2. Водещ проектант, проектант по част 

„Архитектурна" - Пламен Весков Бюйлеков; 

3. Проектант по част „Архитектурна" - Емил Филипов 

Филипов; 

4. Проектант по част „Конструкции" - 

Йоланда Христова Бръчкова - Божилова; 

5. Проектант по част „Електро" - Радмила Иванова 

Кременска; 

6. Проектант по част „ВиК" - Красимира Трайкова 

Иванова; 

7. Проектант по част „Енергийна ефективност" - 

Надежда Динева Комсалова; 

8. Проектант по част „ОВ" - Диана Георгиева 

Халачева; 

9. Проектант по част „ПБЗ" - Светлана Евгениева 

Гръчарова; 

10. Проектант по част „ПБ" - Росен Младенов 

Фридрихов; 

11. Технически контрол по част „Конструкции" - 

Бистра Стефанова Цветкова- Ангелова 

12. Проектант по част „План за управление на 

строителните отпадъци (ПУСО)" - Цветан Руменов 
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Виденов; 

 

Дял на работи в проценти от стойността на поръчката: 2 % 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

Технически съоръжения: 

Производствено-техническа база, включваща Складово 

стопанство, цех за дограма, строителна механизация и 

автотранспорт, цех за армировъчни заготовки, бетоново 

стопанство, дърводелска работилница и железарски цех. 
Мерки за гарантиране на качеството, съгласно ISO 9001 

чрез осигуряването на необходимия финансов, материален 

и човешки ресурс и прилагане на сертифицираната система 

за управление на качеството, включително съставяне на 

План за осигуряване и контрол на качеството за обекта. 

Съоръженията за проучване и изследване са както 

следва: тотални геодезически станции, теодолити, 

нивелири, лабораторно оборудване: натискова преса за 

изпитване на материали, склерометър за безразрушително 

изпитване на бетон, радиометър за контрол и проверка на 

влаганите материали за радиоактивни лъчения и др 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

Системите за управление и проследяване на веригата 

на доставката, които ще бъдат приложени при изпълнение 
на поръчката включват: 
Определяне на служителите и техните отговорности за 
управлението и проследяването на веригата на доставката и 
записите, които водят; Определяне на изискванията към 
доставения продукт, съгласно техническите спецификации 
- проектна документация, БДС EN, нормативната уредба и 
договора за изпълнение; Избор на доставчик, с 
възможности за изпълнение на доставката, съгласно 
поставените изисквания; 
Възможност за проверка на продукта при производителя, 
преди доставката; 
Съгласуване с представители на Възложителя; Определяне 

на времевия интервал, в  който да бъде изпълнена 

доставката. Определяне на придружаващите документи; 

Определяне на начинът на приемане на доставката на 

обекта: контрол на придружаващата документация, 

сравнение с мостри, вземане на проби при необходимост и 

изпитване- контрол при доставка; Определяне на 

доставения продукт като съответстващ или несъответстващ 

на поставените изисквания. При необходмост се прилага 

процедура за управление нанесъответстващ продукт; 

Съхранение и предпазване на доставения продукт на 

строежа; Контрол и проследяване при последователното 

влагане на части от продукта до пълното му влагане в 

строежа; Контрол и проследяване при контакта на 

продукта с останалите части от строежа - защита на 

вложения продукт; Съхраняване и архивиране на 

създадените записи от изброените процеси 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

ДА 
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специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение 

на строителството и за изпълнение на проектирането  

а) „Главболгарстрой" АД 

и „Химкомплект  инженеринг" АД - като подизпълнител 

  

б) Главболгарстрой" АД 

Екип за изпълнение на строителството: 

 

1. Ръководител на екипа - Борис Станков Георгиев 
Образование - Висше, Магистър - Строителен инженер, 
спец. " Промишлено и гражданско строителство 
Година на дипломиране - 2000 г. 

Диплома Серия УАСГ-2000, Per. № 31907 / 2000г. УАСГ 

(Университет по архитектура, строителство и геодезия), 

гр.София; 

Професионален опит: над 35 години от09.1999 г.-до сега, 

"Главболгарстрой" АД Главен инженер обекти, Технически 

ръководител; Изпълнение на ръководни функции по 

отношение организация и управление на изграждането на 

обекти, в т.ч.: „Рехабилитация на гаров комплекс 

Централна гара София", гр. София; Изграждане и 

въвеждане в експлоатация на строеж: „София Мол Южна 

Дъга", гр. София; „Изграждане и въвеждане в експлоатация 

на строеж: "Многофункционална спортна зала - гр. София"; 

Логистичен център, УПИ XXXII, кв.1, НПЗ „Казичане-

Запад" в с. Казичане, район Панчарево; Предприятие за 

производство на прозорци и стъклопакети, офиси и 

складове и произдодствени сгради", в имот026075 от 

землището на гр. Костинброд и др.; 

03.1995 г. - 06.1999 г., КХГ СК Левски Инвеститорски 

контрол; Ръководи и организира дейността по 

осъществяване контрол на качеството на извършените 

СМР, следи за изпълнението на проектната документация, 

приема и одобрява актовете за извършените СМР в 

съответствие със строителните стандарти и договори за 

възлагане.; 

1980 г. - 1994 г., ДК София Началник строителен обект; 

Изпълнение на ръководни функции по отношение 

организация и управление на изграждането на обекта; 

 

2.Технически ръководител - Георги Николаев Георгиев 
Образование - Висше, Магистър - Строителен инженер, 

спец. " Промишлено и гражданско строителство ". 

Година на дипломиране - 1996 г. 
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Диплома Серия АС-95 №000744. 

УАСГ (Университет по архитектура, строителство и 

геодезия), гр. София 

Професионален опит над 20 години 

от 09.2002.г- до сега, „Главболгарстрой” АД, Технически 

ръководител/ Главен инженер строителни обекти; 

Техническо ръководство при изпълнението на обекти, в т.ч. 

„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", 

гр. София; Изграждане и въвеждане в експлоатация на 

строеж: „София Мол Южна Дъга", гр. София; „Изграждане 

и въвеждане в експлоатация на строеж: 

"Многофункционална спортна зала - гр. София"; 

Логистичен център, УПИ XXXII, кв.1, НПЗ „Казичане-

Запад"в с. Казичане, район Панчарево; Предприятие за 

производство на прозорци и стъклопакети, офиси и 

складове и произдодствени сгради", в имот026075 от 

землището на гр. Костинброд и др. 

03.1995-06.1999  "Геотехмин" 

Технически ръководител; Изпълнение на ръководни 

функции по отношение организация и управление на 

изграждането на обекта; 

04.1996-12.1996 г., "Консулт" ООД Помощник технически 

ръководител;Изпълнение на ръководни функции по 

отношение организация и управление на изграждането на 

обекта. 

 

3. Специалист по електротехника - Антон Георгиев 

Атанасов 
Образование - Висше, Магистър - Електроинженер, спец." 

Електротехника ". Година на дипломиране - 2010 г. 

Диплома Серия ТУ-СФ-АА, 

ТУ-СФ (Технически университет - София); 

Професионален опит над 6 години: от 08.2013 г. - до сега, 

"Главболгарстрой" АД Технически ръководител по 

част„Електро"; Техническо ръководство по част „Електро" 

на строителни обекти, в т.ч.: „Рехабилитация на гаров 

комплекс Централна гара София", гр. София; Изграждане и 

въвеждане в експлоатация на строеж: „София Мол Южна 

Дъга", гр. София и ДР-; 

04.2011 г. - 03.2013 г., „Строй консулт" ЕООД Технически 

ръководител по част „Електро"; Техническо ръководство 

по част „Електро" на строителни обекти; 

06.2010 г. - 04.2011 г., „Строй консулт мениджмънт груп" 

АД, Технически ръководител по част „Електро”; 

Техническо ръководство по част „Електро” на строителни 

обекти; 

12.2008-06.2010г. „Строй консулт мениджмънт груп" АД 

Специалист оферти част „Електро"; 

2007 г. - 2008 г., „ССОД" към „ООРП" на ОД на МВР, 

11.2006 г. -08.2007 г., „Елвеко електромонтажи" ЕООД; 

Ел.монтьор. 

 

4. Специалист по водоснабдяване и канализация - 

Величка Костадинова Боянова 
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Образование - Висше, Магистър - Строителен инженер, 

спец. "Водоснабдяване и канализация". Година на 

дипломиране - 2013 г. Диплома Серия УАСГ-2013 Рег.№ 

41743/2013 г. УАСГ (Университет по архитектура, 

строителство и геодезия), гр.София; 
Професионален опит: над 3 години  

от 10.2013 г. - до сега, "Главболгарстрой" АД Технически 

ръководител почаст „ВиК"; Техническо ръководство по 

част „ВиК" на строителни обекти, в т.ч.: Проектиране и 

строителство (инженеринг) на обект: „Рехабилитация на 

гаров комплекс Централна гара София"; "Реконструкция и 

модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване", гр. 

Поморие; "СМР за обект: „Национален Музеен Комплекс" 

и др 

 

5. Специалист по отопление и вентилация - Аспарух 

Огнянов Парапанов 
Образование - Висше, Магистър - Инженер, спец. 

"Топлотехник". 

Година на дипломиране - 2012 г. 

Диплома Рег.№ 110641/10.01.2012г. 

ТУ (Технически университет), гр.София; 
Професионален опит: над 7 години  

от 10.2009г. - до сега, "Главболгарстрой" АД Технически 

ръководител (ОВК) Отопление, вентилация и 

климатизация, в т.ч.: „Рехабилитация на гаров комплекс 

Централна гара София", гр. София; Изграждане и 

въвеждане в експлоатация на строеж: „София Мол Южна 

Дъга"; „Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: 

"Многофункционална спортна зала София” и др.; 

2008-2009г. Airaxe Ltd Проектант ОВК 

 

6. Специалист за контрол по качеството/ отговорник по 

качеството Виктор Димитров Джигаров 

Образование - Висше, Магистър - Строителен инженер, 

спец. " Водоснабдяване и канализация". 

Година на дипломиране - 2010 г. 

Диплома Peг. № 37661 / 2010 г. 

УАСГ (Университет по архитектура, строителство и 

геодезия), гр.София 

Професионален опит: над 3 години от 07.2015г. - до сега, 

"Главболгарстрой" АД Отговорник по контрола на 

качеството и технически ръководител на строителни 

обекти, в т.ч.: „Рехабилитация на гаров комплекс 

Централна гара София", гр. София и др 

04.2012 г.-05.2015 г., Община Бургас, Технически 

координатор; 

Валидно Удостоверение N9 118-26/28.04.2016г. за 

преминат курс за осъществяване контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за съответствието на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания по закона за устройство на 

територията. 
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7. Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд - Виктор Ромеов Димитров 
Образование - Висше, Магистър - Строителен инженер, 

спец. „Строителство на сгради и съоръжения”. 

Година на дипломиране - 2012 г. 

Диплома Серия УАСГ-2012 №40758/2012 г. 

УАСГ (Университет по архитектура, строителство и 

геодезия), гр.София; 

Професионален опит: над 5 години от 09.2012 г. - до сега, 

"Главболгарстрой" АД Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд и технически ръководител; 

Отговаря за охраната и безопасността на труда на 

строителни обекти, в т.ч.: „Рехабилитация на гаров 

комплекс Централна гара София", гр. 

София; Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: 

„София Мол Южна Дъга"; „СМР за обект: „Национален 

Музеен Комплекс" и др. 

05.2012-09.2012г. Нивел ООД Технически ръководител 

09.2011-03.2012 Геотехмин ООД Технически ръководител 

Валиден Сертификат № 22-22/13.01.2016г. за преминат 

курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

съгласно Наредба № 3 за функциите и задачите на 

длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата от професионалните 

рискове и превенция на тези рискове; 

Валиден Сертификат № 50/07.10.2016г. за преминат курс 

на обучение за „Координатор по Безопасност и Здраве", 

съгласно Наредба N92 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на СМР 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на околната 

среда: 

Ще бъде организирано изпълнението на необходимите 

мерки и действия за управление на околната среда, в т.ч.: 

> Мерки за опазване на атмосферния въздух: 

- за намаляване емисиите на прах: оросяване, при 

необходимост, на отделни участъци, източници на прахови 

емисии; при необходимост от спускане/ транспортиране на 

строителни отпадъци чрез улеи (сметопроводи), те ще се 

монтират така, че да не запрашват или замърсяват околната 

среда; транспортирането на строителни отпадъци и/или 

прахоотделящи материали ще се извършва с покрити 

транспортни средства; 

- за ограничаване емисиите на изгорели газове: работа с 

изправна строителна и транспортна техника и механизация, 

като не се допуска техния престой и работа на празен ход. 

> Мерки за опазване на водите: 

- поддържане в техническа изправност на автотранспорта 

и механизацията - за предотвратяване разливи масла и 

други нефтопродукти; 

- осигуряване и поддържане на временни санитарни 

съоръжения (химически тоалетни); 

- съхраняване на материали и/или отпадъци по безопасен 
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начин; 

- забрана за неконтролирано изхвърляне на химикали 

и опасни химични вещества;  

съхраняване и работа с химикали и опасни щества и 

съхраняване и предаване на отпадъците от от тях - при 

стриктно спазване инструкциите на производителя. 

> Мерки за опазване на почвата и растителността в 

района на обекта: 

- демонтажните и СМР ще се извършват само в 

предварително определените граници; 

- при необходимост - поставяне на сигнална лента, 

временни огради и пр., за максимално опазване от 

необратимо увреждане, изкореняване или унищожаване на 

тревни площи, декоративни храсти и дървесни видове в 

района на обекта. 

> Мерки за намаляване емисиите на шум: 

- работа с изправна строителна и транспортна техника; 

- извършване на шумните дейности през дневния период; 

- при оплаквания от страна на населението: о преместване 

или промяна в режима на работа на съответното 

оборудване; 

о временно или постоянно прекратяване използването на 

определени машини от оборудването; 

о други подходящи мерки за редуциране на нивата на 

шума. 

> Управление на отпадъците: 

- спазване на йерархията при управление на отпадъците: 

предотвратяване на образуването им; подготовка за 

повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване; 

обезвреждане; 

- за предотвратяване образуването на отпадъци: планиране 

снабдяването на обекта с материали така, че да се ограничи 

генерирането на отпадъци; контрол на доставките на 

обекта; контрол относно правилното съхраняване на 

материалите; 

- разделно събиране на отпадъците - на обособено за целта 

място и в подходящи съдове; 

- управление на строителните отпадъци - съгласно План за 

управление на строителните отпадъци (ПУСО) по смисъла 

на чл. 11 от ЗУО, изготвен в обхват и съдържание, съгласно 

чл. 

4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали. 

- транспортиране на строителните отпадъци- по 

маршрут и до инсталация/съоражение, съгл. ПУСО; 

предаване на генерираните отпадъци (за подготовка за 

повторна употреба рециклиране, оползотворяване или 

обезвреждане) - по реда на чл. 8 от ЗУО (само въз основа 

на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ 

по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за 

отпадъци със съответния код съгласно наредбата за 

класификация на отпадъците); 
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- при необходимост от демонтаж/ работа с азбест-

съдържащи материали/отпадъци ще бъдат предприети 

специални мерки за предотвратяване замърсяването на 

околната среда с азбест и ограничаване на възможния риск 

за здравето на хората и околната среда. 

- след приключване на дейностите, ще бъдат 

отстранени излишните материали и отпадъци, и обектът ще 

бъде почистен. 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 

2013 г. - 895 бр. 

2014 г. - 668 бр. 
2015 г. - 566 бр. 

Година, брой на ръководните кадри: 

2013 г. - 110 бр. 

2014 г.- 93 бр. 

2015г. - 112 бр. 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Съгласно Раздел III.1.3) Технически и професионални 

възможности, точка 3 от Обявлението за обществената 

поръчка: 

т. 3., участникът разполага с техническо оборудване, което 

включва минимум 2 000 (две хиляди) кв.м. фасадно 

скеле. 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

„Химкомплект  инженеринг" АД - като подизпълнител 

осигурява Екип за изпълнение на проектирането 
Виж приложен ЕЕДОП от името на подизпълнителя. 

Дял на работи в проценти от стойността на поръчката: 2 % 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мостри, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

ДА 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в 

ДА 
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обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Валиден сертификат ISO 9001:2008 

№ рег. № BG120613.2Q- внедрена система за управление 

на качеството 

 

www.bureauveritas.bg ; 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch; 

сертификат ISO 9001:2008 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Отговор: ДА 

 

Валиден сертификат ISO 14001: 2004 № BG120613.2E - 

внедрена система за опазване на околната среда 

 

www.bureauveritas.bg ; 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch; 

сертификат ISO 14001:2004 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът  е попълнил исканата информация   

 

12. Документи 1. Списък на строителството (Декларация от Мая Пенчева) 

през последните 5 години на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД 

от 23.11.2016г.- 6стр, оригинал; 

2. Списък на услугите (Декларация от Мая Пенчева) през 

последните 3 години на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД от 

23.11.2016г.- 4стр, оригинал; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. №69-00-

975/13.09.2016г. от Община Благоевград на 

http://www.bureauveritas.bg/
http://www.bureauveritas.bg/
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ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 2стр., заверено копие; 

4. Удостоверение изх. № ЖИ-15682/13.04.2016г. от ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура” 

на ДЗЗД „Обединение ГБС - Централна гара София”- 

19стр., заверено копие; 

5. Удостоверение изх. № РФ-5/22.02.2016г. - от 

Министерство на здравеопазването на 

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 4стр., заверено копие; 

6. Удостоверение изх. № 01/2015 от 27.04.2015г. - от Louis 

Berger на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 8стр., заверено 

копие-превод от английски; 

7. Удостоверение изх. № 01/2015 от 27.04.2015г. - от Louis 

Berger на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 13стр., заверено 

копие-на английски; 

8. Референция изх. № РЕ-1/05.03.2015 от Министерство на 

културата на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 17стр., 

заверено копие; 

9. Референция изх. № 91/21.11.2014г. от София Саут Ринг 

Мол ЕАД на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 11стр., заверено 

копие; 

10. Референция от РОЛПЛАСТ ГРУП АД на 

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 2стр., заверено копие; 

11. Референция изх. № 151/05.07.2013г. от Община 

Мездра на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 3стр., заверено 

копие; 

12. Референция изх. № 15-2144-1/27.10.2015г. от 

Национална спортна база ЕАД на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 

АД - 5стр., заверено копие; 

13. Референция изх. № 11441/10.01.2012г. от БЛД Офис 

Парк АД на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - 7стр., заверено 

копие; 

14. Референция изх. № 12-00269-1/08.02.2012г. от 

Национална спортна база ЕАД на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 

АД - 5стр., заверено копие; 

15. Декларация- списък на екипа за изпълнение на 

строителството на обществената поръчка от 21.11.2016г- 

1стр., оригинал; 

16. Диплома за висше образование на Борис Георгиев 

от УАСГ №047408, специалност ПГС- 1стр.заверено 

копие; 

17. Диплома за висше образование на Георги Георгиев  

от УАСГ серия АС-95 №000744, специалност ПГС- 

1стр.заверено копие; 

18. Диплома за висше образование на Антон Атанасов 

от ТУ- филиал Пловдив, електротехника- 1стр.заверено 

копие; 

19. Диплома за висше образование на Величка Боянова 

от УАСГ, специалност ВиК - 1стр.заверено копие; 

20. Диплома за висше образование на Аспарух 

Парапанов от ТУ- София, топлотехника- 1стр.заверено 

копие; 

21. Диплома за висше образование на Виктор Джигаров 

от УАСГ, специалност ВиК - 1стр.заверено копие; 

22. Удостоверение от ЦПО към „Главболгарстрой”АД 
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№ 118-26/28.04.2016г. на Виктор Джигаров за 

осъществяване на контрол върху качествотона 

изпълнението на строителството и за съответствието на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания по ЗУТ- 1стр., заверено копие; 

23. Диплома за висше образование на Виктор Димитров 

от УАСГ, специалност ССС - 1стр.заверено копие; 

24. Сертификат от ЦПО към „Главболгарстрой”АД № 

50/07.10.2016г. на Виктор Димитров за координатор по 

безопасност и здраве- 1стр., заверено копие; 

25. Удостоверение от ЦПО към „Главболгарстрой”АД 

№ 22-22/13.01.2016г. на Виктор Димитров за курс съгл. 

Наредба №3- 1стр., заверено копие; 

13. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството с дата 

21.11.2016г. „ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖНЕРИНГ” АД, 

ЕИК 000632345 

 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

  

 Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е 

регистриран в официалния 

списък на одобрените 

икономически оператори или 

дали има еквивалентен 

сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна 

система (система за 

предварително класиране)? 

„Неприложимо” 

 
Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите 

в останалите части от този 

раздел, раздел Б и, когато е 

целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, 

когато е приложимо, и при 

всички случаи попълнете и 

подпишете част VI.  

а) Моля посочете 

наименованието на списъка или 

сертификата и съответния 

регистрационен или 

сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
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б) Ако сертификатът за 

регистрацията или за 

сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно 

на какво се основава 

регистрацията или 

сертифицирането и, ако е 

приложимо, класификацията в 

официалния списък: 

 

г) Регистрацията или 

сертифицирането обхваща ли 

всички задължителни критерии 

за подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете 

липсващата информация в 

част ІV, раздели А, Б, В или Г 

според случая  САМО ако това 

се изисква съгласно 

съответното обявление или 

документацията за 

обществената поръчка: 

 

д) Икономическият оператор 

може ли да представи 

удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган 

или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк 

безплатен достъп до национална 

база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. http://www.nap.bg; 

Национална Агенция за Приходите, Териториална 

Дирекция София - ГДО, 

София - ГДО, 

гр. София, 1000 , бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52; 

Удостоверение за наличието или липсата на задължения. 

2. http://www.noi.bg; 

Национален Осигурителен Институт, гр. София, 1303, бул. 

"Александър Стамболийски" № 62-64; 

3. http://www.sofia.bg; 

Столична Община, 

Дирекция Общински Приходи, Отдел ОП Красна поляна, 

гр. София, 1000, р-н Красна поляна, бул. „Освобождение“ 

№ 25; 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.sofia.bg/


 

671 

 

Удостоверение за задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК 

 Форма на участие:  

 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически 

оператори? 

ДА 

 Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на 

икономическия оператор в 

групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни 

задачи...): 

б) моля, посочете другите 

икономически оператори, които 

участват заедно в процедурата за 

възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете 

името на участващата група 

а) „Химкомплект-Инженеринг“ АД - Като подизпълнител в 

частта проектиране - с екип за изпълнение на 

проектирането 

б) „Главболгарстрой”АД- Участник 

в) неприложимо 

 

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

Посочена е Бистра Стефанова Цветкова- Ангелова (тех. 

контрол по част Конструктивна) 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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възложител на държава членка” 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

Вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията към Министерството на правосъдието под 

ЕИК 000632345. 
1. http://www.brra.bg; 
Търговски регистър 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

Удостоверения за пълна проектантска правоспособност, 

редовно отчетени за 2016 г. от Камара на архитектите 

(КАБ) и Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране (КИИП) за лицата проектанти, посочени в 

екипа 

 

1. www.kiip.bg; 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, 
1164 гр. София, бул. "Хр.Смирненски" №1 
2. www.kab.bg; 
Камара на архитектите в България, 
1504 гр. София, ул. "Кракра" № 11, Централен дом на 

архитекта, ет. 1 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва
 
(): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

година:[2015]оборот:[3615хил.] [лв.]валута 

година:[2014]оборот:[2887 хил.][лв.]валута 

година:[2013]оборот:[4772 хил.][лв.]валута 

 

 

 

 

 

 

брой години, среден оборот: 

[1],[3 758хил.][лв] валута 

 

 

 

 

www.brra.bg, 
Търговски регистър към Агенцията по 
вписванията; 
www.registryagency.bg; 
гр. София, 1111, ул. Елисавета Багряна №20, 
Агенцията по вписванията 

http://www.brra.bg/
http://www.kiip.bg/
http://www.kab.bg/
http://www.brra.bg/
http://www.registryagency.bg/
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 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

година: [2016] оборот:[25 500][лв]валута 

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изработване на инвестиционни проекти за обекти от 
първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно 
действащото законодателство. 
Лимит на един иск: 150 лв. 
Агрегатен лимит: 600 лв. 
[150],[ хил.][лв.]валута 
Застрахователна полица № 212216229000025 /18.03.2016 г. 

валидна до 22.03.2017 г., издадена на „Химкомплект-

Инженеринг" АД 

www.dzi.bg 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне на 

списъка, моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са публични 

Брой години (3 години) 

Описание Суми Дати Получатели 

Община Дупница, 

Въвеждане на мерки 

за енергийна 

ефективност в Сграда 

на основното 

застрояване с 

жилищно 

предназначение (с 

височина -над 15м): 

Многофамил-на 

жилищна сграда 

(сграда с 

идентификатор № 

25 500лв. 12.09.2016-

27.09.2016г. 

„КНД 

Консулт" 

ООД; 

гр. 

Дупница, 

ж.к. 

Дупница, бл. 

2 

Референция 

№ 9302-012 

от 

18.10.2016г. 

http://www.dzi.bg/
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или частни субекти  
 

68789.20.308.7 по КК 

на гр. Дупница) 

Местонахождение: 

УПИ V- за 

комплексно жилищно 

строителство, кв.218 

Адм. адрес: 

гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок  

7. Проектиране по 

всички части, 

включващо: 

Оглед и заснемане на 

обекта и изработване 

на актуални 

архитектурни 

чертежи; 

Изготвяне на работни 

проекти (чертежи, 

детайли, записки, 

количествен и 

количествено- 

стойностни сметки) 

по части АРХ, СК, 

ЕЛ, ВиК, Е Е, ПУСО, 

ПБ, ПБЗ, ПСД, 

Конструктивно 

становище 

-Техн. контрол по 

част Конструктивна 

- Съгласуване на 

проекта 

-Получаване на РС 

-Упражняване на 

авторски надзор 

 
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

Бистра Стефанова Цветкова- Ангелова 

технически контрол по част „Конструктивна” 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

[Система за управление на качеството ISO 9001:2008]  

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

[Система за управление на качеството ISO 9001:2008]  

  

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

а) [„Химкомплект-Инженеринг" АД разполага с екип 

от проектанти с пълна проектантска правоспособност 

(ППП), редовно отчетена за 2016 г., съгласно регистрите на 

КАБ и КИИП] 

 

б) [1. Елеонора Савова-Тоскова - ръководител на 

проектантския екип, висше образование магистър, 

специалност: архитект, диплома сер.В 82 - № 008154 

/22.11.1983 г. - ВИАС, София, удостоверение за ППП № 

00404 от КАБ. В „Химкомплект-Инженеринг" АД на 

трудов договор, длъжност: ръководител „Инженерингова 

дейност", общ професионален опит: 32 години. 

Градоустройствени, функционални и обемно планировъчни 

решения на сгради. 

Количествени сметки, записки, спецификации и 

архитектурни детайли. Главен проектант /ръководител на 

екипи и проектни задачи за: 

- Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218 Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

2. Пламен Весков Бюйлеков - Водещ проектант, 

проектант част „Архитектурна", висше образование - 

магистър, специалност: архитект, диплома серия УАСГ- 

2011 № 40056 - УАСГ, София, удостоверение за ППП № 

05262 от КАБ. В „Химкомплект-Инженеринг" АД на 

трудов договор като проектант. Професионален опит: 4 

години като проектант по част „Архитектурна". 

Архитектурно проектиране на сгради и съоръжения във 

всички фази; 

Интериорен дизайн; 

Участие инвестиционни проучвания; 

3 D моделиране и визуализации. 

Разработени проекти по част Архитектурна: 

-Община „Дупница/ „КНД Консулт”  Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение ( с височина- над 

15м)   

Многофамилна жилищна сграда (сграда с идентификатор 

№ 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 
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строителство, кв.218.Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

3. Емил Филипов Филипов - проектант част 

„Архитектурна", висше образование - магистър, 

специалност: архитект, диплома серия УАСГ- 2011 № 

40062 УАСГ, София, удостоверение за ППП № 04502 от 

КАБ. В „Химкомплект- Инженеринг" АД на трудов 

договор, професионален опит: 7 години като проектант 

част „Архитектурна". 

Архитектурно проектиране на сгради и съоръжения във 

всички фази; Интериорен дизайн; Участие в 

инвестиционни проучвания 3D моделиране и 

визуализации. 

Разработени проекти по част Архитектурна: 

- Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218.Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

Йоланда Христова Бръчкова - Божилова - проектант 

част „Конструкции", строителен инженер, висше 

образование - магистър, специалност: ПГС, диплома N° 

30384 от 1997 г., УАСГ София, удостоверение за ППП № 

06265 от КИИП по част „Конструктивна, Организация и 

изпълнение на строителството". В „Химкомплект-

Инженеринг" АД на трудов договор като главен инженер 

на проектна група СК, общ професионален опит: 18 години 

като проектант по част „Конструкции". 

Изготвяне на конструктивни работни проекти за жилищни, 

обществени и производствени сгради със стоманобетонни 

и стоманени конструкции, резервоари и естакади - 

предварително проучване, изчисление, 

оразмеряване,конструиране и изчертаване. Съставяне и 

изследване н амодели за едноетажни и многоетажни 

конструкции с програми. Конструиране и изчертаване на 

армировъчни планове с помощта на ArmCad и кофражни 

планове с AutoCAD. 

Разработени проекти по част СК за: 

Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218.Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

5. Радмила Иванова Кременска - проектант част 

Електро, виsше образование - магистър, електроинженер, 

специалност: „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на 

промишлени предприятия и транспорта", диплома А 87 № 

010921 от 30.12.1988 г. ТУ-гр. София удостоверение за 
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ППП № 01555 от КИИП по част Електрическа. В 

„Химкомплект-Инженеринг" АД на трудов договор. 

Професионален опит: 28 години като проектант по част 

„Електро", длъжност: старши проектант. Проектиране по 

част Електро на сгради с обществено предназначение, 

реконструкция и преустройство. 

Разработени проекти по част Ел. за: 

Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218.Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

6. Красимира Трайкова Иванова - проектант част 

„ВиК", виsше образование, строителен инженер по В и К, 

специалност: „ВиК мрежи и съоръжения", диплома Сер АЯ 

№ 007960 от 30.07.1981 г. от ВИАС - София,, 

удостоверение за ППП № 01538 от КИИП по част ВиК. В 

„Химкомплект-Инженеринг" АД на трудов договор, 

длъжност: гл.инженер на проектно звено ВиК. 

Професионален опит 34г., като проектант по част ВиК. 

Проектиране на ВиК мрежи, съоражения и инсталации в 

жилищни, обществени и производствени обекти. 

Разработени проекти по част ВК за: 

- Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218 .Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

7. Надежда Динева Комсалова - проектант част 

„Енергийна ефективност", машинен инженер, висше 

образование - магистър, специалност: топлинна и 

хидравлична техника, диплома № ТУ 0006139/21.11.2001 

г., ТУ - София, удостоверение за ППП № 01417 от КИИП 

по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна 

техника, топло и газоснабдяване", включващо и 

„Енергийна ефективност на сгради съгл. Наредба 7/2004 г." 

В „Химкомплект- Инженеринг" АД на трудов договор, 

професионален опит: 14 години като проектант, вкл. по 

част „Енергийна ефективност", длъжност: главен инженер 

ОВ и Енергийна ефективност. Проектиране, консултантска 

и контролна дейност на промишлени и административно-

битови сгради в областта на химическата промишленост и 

гражданското проектиране. 

Разработени проекти по част „Енергийна ефективност " 

за: 

- Община Дупница /,,КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 
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15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218 .Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

8. Диана Георгиева Халачева - проектант част 
„ОВ", машинен инженер, висше образование- магистър, 

специалност: топлотехника, диплома № 020050/2002г. от 

ВИХВП- гр.Пловдив, Удостоверение за ППП№10389 от 

КИИП по част ОВК В „Химкомплект- Инженеринг" АД на 

трудов договор, професионален опит: 11 години като 

проектант по част „ОВ", длъжност: проектант по ОВ. 

Проектиране и консултантска дейност по частОВ на 

промишлени и административно- битови сгради в областта 

на химическата промишленост и гражданското 

проектиране. Разработени проекти по част ОВК 

за:"Контур Глобал Марица Изток 3" АД Подобект: 

Подобрения на склад за химични вещества. Оценка на 

склад за лепила. Вентилация на помещението 

9. Светлана Евгениева Гръчарова - проектант по част 

ПБЗ, инженер-химик, висше образование - магистър, 

специалност: технология на горивата, диплома № АМ 

005807/01.06.1976 г., ВХТИ - София, удостоверение за 

ППП № 01419 от КИИП по част „Технологична на 

предприятия в химическата и металургична 

промишленост", Удостоверение за координатор по 

безопасност и здраве в стоителството от 26.01.2005 г. OT 

TBS Consulting. 

В „Химкомплект-Инженеринг" АД на трудов договор, 

професионален опит: общ 38 години /23 г. като проектант 

по част „ПБЗ" и гл. експерт по част ПСД (проектно-сметна 

документация) и ПБЗ в отдел „Подготовка и изграждане на 

обекти". Координатор по БЗ. Лицензиран оценител - 

"Машини и съоръжения". Изготвяне на документация ПСД, 

количествени сметки на BMW, тръжна документация, 

оферти. Изготвяне доклад по оценка на съответствието. 

Получаване на изходни данни; Съгласуване на проектна 

документация до „Разрешение за строеж" и въвеждане в 

експлоатация. Разработени проекти по части ПСД и ПБЗ 

за: 

- Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218 Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

10. Росен Младенов Фридрихов - проектант по част ПБ- 

строителен инженер, висше образование- 

магистър,специалност ССС, диплома №0242/04.07.2006г. 

от УАСГ- София, професионален опит: 6 години, като 

проектант, вкл. по част ПБудостоверение за ППП № 13002 

от КИИП част „Конструктивна и Организация и 
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изпълнение на строителството" и ППП N2 13002- част 

„Пожарна безопасност". В „Химкомплект-Инженеринг" АД 

на трудов договор като старши проектант в проектна група 

СК и ПБ, професионален опит общ: 9 г. 

Проектиране на стоманобетонови, стоманени конструкции 

и инженерни съоръжения (подземни и надземни). 

Конструиране, изчисляване и оразмеряване. Работа с 

нормативни документи. Работа със специализиран софтуер: 

Tower 3D Model Builder 7.0; Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2011- моделиране на сгради и 

съоръжения за статико-динамичен анализ; AutoCAD 

Structural Detailing 2011 -изготвяне на 30-модели на 

стоманени конструкции за КМД чертежи; AutoCAD 2011-

изготвяне на кофражни, армировъчни планове, монтажни 

схеми. Изготвяне на количествени сметки. 

Изготвяне на проекти по част „Пожарна безопасност". 

Разработени проекти по част „Пожарна Безопасност"за- 

Община Дупница/„КНД Консулт" ООД Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в Сграда на основното 

застрояване с жилищно предназначение (с височина - над 

15м ): Многофамилна жилищна сграда (сграда с 

идентификатор № 68789.20.308.7 по КК на гр. Дупница) 

Местонахождение: УПИ V- за комплексно жилищно 

строителство, кв.218.Адм. адрес : гр.Дупница, ж.к. 

Бистрица, блок 7 

11. Бистра Стефанова Цветкова - Ангелова - 

Технически контрол по част "Конструкции" – 

представен и отделен ЕЕДОП; 

12. Цветан Руменов Виденов - проектант по част 

ПУСО, строителен инженер, висше образование - 

магистър, специалност: „Строителство на сгради и 

съоръжения", диплома № 37146/ 01.07.2009г. отУАСГ - 

София, професионален опит: 6 години като проектант, вкл. 

по част „ПУСО", удостоверение за ППП №41356 от КИИП 

част „Конструктивна и Организация и изпълнение на 

строителството” Сертификат №1071/20.10.2014г. за 

изготвяне на ПУСО. В „Химкомплект-Инженеринг" АД на 

трудов договор, като проектант в проектна група СК; 
професионален опит: 6 г. Изготвяне на проекти по част 

„Строителни конструкции" Проектиране на 

стоманобетонови и стоманени конструкции, подземни и 

надземни инженерни съоръжения. Разработване на 

конструктивни чертежи и детайли. Изготвяне на проекти 

по част„ПБ"; Изготвяне на „План за управление на 

строителните отпадъци" (ПУСО) 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на 

околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

Година, средна годишна численост на състава: 

[2015],[82], 
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години са, както следва: [2014],[90], 

[2013],[90], 

Година, брой на ръководните кадри: 

[2015],[6], 

[2014],[6], 

[2013],[5] 
 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор моле 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

Сертификат ISO 9001:2008 № BG15/93010 внедрена 

система за управление на качеството – валиден до 

15.09.2018 

Издаден от СЖС България ЕООД; 

http://www.sgs.com 

http://www.sgs.com/
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на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

сертификат по ISO 14001:2004 № СН 11/0204 внедрена 

система за опазване на околната среда  

Валиден до 09.02.2017 

http://www.sgs.com 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

14. Документи 1. Референция вх. № 93-02-012-1/18.10.2016г. от КНД- 

Консулт ООД на „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ”АД - 

2стр., заверено копие; 

2. Списък/ Декларация на услугите от Даниела Григорова- 

изпълнителен директор на „ХИМКОМПЛЕКТ-

ИНЖЕНЕРИНГ”АД от 22.11.2017г- 2стр., заверено копие; 

15. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова с 

дата 21.11.2016г.   

  

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 
 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

  

 Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е 

регистриран в официалния 

списък на одобрените 

икономически оператори или 

дали има еквивалентен 

сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна 

система (система за 

предварително класиране)? 

  

http://www.sgs.com/
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Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите 

в останалите части от този 

раздел, раздел Б и, когато е 

целесъобразно, раздел В от 

тази част, попълнете част V, 

когато е приложимо, и при 

всички случаи попълнете и 

подпишете част VI.  

а) Моля посочете 

наименованието на списъка или 

сертификата и съответния 

регистрационен или 

сертификационен номер, ако е 

приложимо: 

б) Ако сертификатът за 

регистрацията или за 

сертифицирането е наличен в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно 

на какво се основава 

регистрацията или 

сертифицирането и, ако е 

приложимо, класификацията в 

официалния списък: 

 

г) Регистрацията или 

сертифицирането обхваща ли 

всички задължителни критерии 

за подбор? 

Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете 

липсващата информация в част 

ІV, раздели А, Б, В или Г според 

случая  САМО ако това се 

изисква съгласно съответното 

обявление или документацията 

за обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор 

може ли да представи 

удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която 

ще позволи на възлагащия орган 

или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк 

безплатен достъп до национална 

база данни във всяка държава 

членка? 

Ако съответните документи са 
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на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 Форма на участие:  

 Икономическият оператор 

участва ли в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка 

заедно с други икономически 

оператори? 

ДА 

 Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на 

икономическия оператор в 

групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни 

задачи...): 

б) моля, посочете другите 

икономически оператори, които 

участват заедно в процедурата за 

възлагане на обществена 

поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете 

името на участващата група 

а): Участва като член на проектантския екип за изпълнение на 

поръчката като физическо лице, наето от „Химкомплект - 

Инженеринг“ АД. 
Участник в процедурата на позиция: Технически контрол по 

част „Конструкции“. 

 

б)  

в)  

 

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 
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„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

 

Член на КИИП / Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част Конструктивна, 

конструкции на сгради и съоръжения, рег.№ 00483, 

издадено от КИИП, валидно до 28.06.2017 г. 

Удостоверение за Пълна Проектантска 

Правоспособност рег.№ 00089, част Конструктивна / 

Организация и изпълнение на строителството валидно 

за 2016г. 
www.kiip.bg; 

Камара на инженерите в инвестиционното 

проектиране, 

1164 гр. София, бул. "Хр. Смирненски" №1 
 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият оператор 

да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване 

Проектантска правоспособност на инженерите, 

регистрирани в Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране /КИИП 

 
Член на КИПИ /Камара на Инженерите в 
Инвестиционното Проектиране/ 
Удостоверение за упражняване на технически контрол по 
част Конструктивна, конструкции на сгради и съоръжения, 
рег.№ 00483, издадено от КИИП, валидно до 28.06.2017 г. 
Удостоверение за Пълна Проектантска 

Правоспособност рег.№ 00089, част Конструктивна/ 

Организация и изпълнение на строителството валидно 

за 2016 г. 
www.kiip.bg; 
Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране, 
1164 гр. София, бул. "Хр. Смирненски" №1 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва
 33

(): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

 

http://www.kiip.bg/
http://www.kiip.bg/
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обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 1б) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги:: През 

референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне на 

списъка, моля ,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 
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технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално 

предназначение:Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на проверки на 

неговия производствен или 

технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 
се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова - 

Член на проектантския екип за изпълнение на поръчката 

като физическо лице, наето от „Химкомплект - 

Инженеринг“ АД. 

Участник в процедурата на позиция: Технически контрол 

по част „Конструкции“. 

Образование - Висше, магистър - строителен инженер, 

специалност „ПГС“, 

Година на дипломиране - 1976 г. 

Диплома Серия ОЮ № 006932 от 11.12.1976 г. ВИСИ 

(Висш инженерно-строителен институт) - София, 

Удостоверение за ППП рег.№ 00089, част Конструктивна / 

Организация и изпълнение на строителството и 

Удостоверение № 0483 за Технически контрол по част 

Конструктивна от КИИП Инженер - проектант и 

технически контрол част „Конструкции“, общ 

професионален опит: 32 години. Проектант и технически 

контрол част „Конструкции“ на: 
- Високо строителство – стоманобетон; 

- Монолитно и монтажно строителство 

- Стоманени конструкции 

- Фундаменти под машини 

- Компресорни и газостанции 
- Съоръжения за обслужване на ВиК мрежи - резервоари, 
помпени станции 
- Естакади- стоманобетон и стомана 
- Подземни тръбопроводи 
- Фундаменти на комини и кули 
- пилотно фундиране. 
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Статически изчисления, конструиране и изчертаване на 
всички чертежи; Статическо изчисление на едно, дву и 
многоетажни сгради, изпълнени от монолитен 
стоманобетон и сглобяеми по системата “Спирола”. 
Конструиране на стоманени етажерки и КМД чертежи за 
тях; Битов корпус. Статическо изчисление и избор на 
елементи “Спирола”; Стоманена конструкция с покривни 
ферми.;паропроводи;естакади; Статически изчисления, 
конструиране на детайли и изчертаване на конструкции от 
стоманобетон монолитен и стоманени конструкции - КМ и 
КМД; Статически изчисления на опори под тръбопроводи, 
КМ и КМД чертежи (конструиране и изчертаване на 
компютър); монорелсови пътища, естакада от ммонолистни 
стоманобетонни колони и фундаменти; надземни естакади 
и подземни канали на производствените газопроводи на 
заводските площадки; Транспортен вход. Подпорни стени 
за автомобилен път; укрепване на стоманена конструкция 
Съставяне и изследване на модели за едноетажни и 
многоетажни конструкции с програма „Tower”, както и за 
инженерни съоръжения 
 

б) „Неприложимо” 

 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и броят 

на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

 

 11) За обществени поръчки на 

доставки:  

Икономическият оператор ще 

достави изисканите мостри, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не трябва да 

са придружени от сертификати 

за автентичност. Ако е 
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приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 12) За обществени поръчки за 

доставки: 

Икономическият оператор може 

ли да предостави исканите 

сертификати, изготвени от 

официално признати институции 

или агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване 

на технически спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за поръчката? 

  

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор:  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 
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екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, 

посочете:икономическият 

оператор отговаря на  

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил исканата информация  

 

16. Документи 1. Списък/ Декларация на екипа от проектанти, за 

изпълнение на проектирането на обществената поръчка от 

Даниела Григорова- изпълнителен директор на 

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ”АД от 21.11.2017г- 

1стр., заверено копие; 

2. Удостоверение за ППП от КАБ №00404 на Елеонора 

Иванова Тоскова- Савова, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

3. Диплома за висше образование от ВИАС на Елеонора 

Иванова Тоскова- Савова, Серия В82 №008154- 1стр., 

заверено копие; 

4. Удостоверение за ППП от КАБ №05262 на Пламен 

Весков Бюйлеков, валидно до 31.12.2016- 1стр., заверено 

копие; 

5. Диплома за висше образование от УАСГ на Пламен 

Весков Бюйлеков, №102423- 1стр., заверено копие; 

6. Удостоверение за ППП от КАБ №04502 на Емил 

Филипов Филипов, валидно до 31.12.2016- 1стр., заверено 

копие; 

7. Диплома за висше образование от УАСГ на Емил 

Филипов Филипов, 1стр., заверено копие; 

8. Удостоверение за ППП от КИИП №06265 на инж. 

Йоланда Христова Бръчкова- Божилова, валидно до 

31.12.2016- 1стр., заверено копие; 

7. Диплома за висше образование от УАСГ на Йоланда 

Христова Бръчкова- Божилова, Серия ВДФС-95-УАСГ 

№000572- 1стр., заверено копие; 

8. Удостоверение за ППП от КИИП №01555 на инж. 

Радмила Иванова Кременска, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

9. Диплома за висше образование от ВМЕИ- Ленин на 

Радмила Иванова Кременска, Серия А87 №0110921- 1стр., 

заверено копие; 

10. Удостоверение за ППП от КИИП №01538на инж. 

Красимира Трайкова Иванова, валидно до 31.12.2016- 

1стр., заверено копие; 

11. Диплома за висше образование от ВИАС на Красимира 

Трайкова Иванова, Серия АЯ №007960- 1стр., заверено 

копие; 

12. Удостоверение за ППП от КИИП №01417 на инж. 

Надежда Динева Комсалова, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

13. Диплома за висше образование от ТУ- София на 

Надежда Динева Комсалова, Серия ТУ-СФ-2001, 1стр., 

заверено копие; 
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14. Удостоверение за ППП от КИИП №10389 на инж. 

Диана Георгиева Халачева, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

15. Диплома за висше образование от ВИХВП- Пловдив на 

Диана Георгиева Халачева, №020050- 1стр., заверено копие 

16.Удостоверение за ППП от КИИП №01419 на инж. 

Светлана Евгениева Грънчарова- Цветкова, валидно до 

31.12.2016- 1стр., заверено копие; 

17. Удостоверение от ТБС Консултинг на Светлана 

Евгениева Грънчарова за завършен курс на обучение за 

координатор по безопасност и здраве в строителството; 

18. Диплома за висше образование от ВХТИ- Дупница на 

Светлана Евгениева Грънчарова, Серия АМ №005807- 

1стр., заверено копие; 

19. Удостоверение за ППП от КИИП №13002 на инж. 

Росен Младенов Фридрихов, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

20. Удостоверение от КИИП №13002 на инж. Росен 

Младенов Фридрихов валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

21. Диплома за висше образование от УАСГ на Младенов 

Фридрихов, 1стр., заверено копие; 

22. Удостоверение за ППП от КИИП №00089 на инж. 

Бистра Стефанова Цветкова- Ангелова, валидно до 

31.12.2016- 1стр., заверено копие; 

23. Удостоверение за упражняване на техническо контрол 

от КИИП №00483 на инж. Бистра Стефанова Цветкова- 

Ангелова, валидно до 28.06.2017- 1стр., заверено копие; 

24. Диплома за висше образование от ВИСИ на Бистра 

Стефанова Цветкова- Ангелова, Серия ОЮ № 006932 - 

1стр., заверено копие 

25. Удостоверение за ППП от КИИП №41356 на инж. 

Цветан Руменов Виденов, валидно до 31.12.2016- 1стр., 

заверено копие; 

26. Сертификат от КИИП №1071/20.10.2014г. на инж. 

Цветан Руменов Виденов за завършен курс на обучение 

отн. Наредба за управление на строит. отпадъци- 1стр., 

заверено копие; 

27. Диплома за висше образование от УАСГ на Цветан 

Руменов Виденов, № 102055 - 1стр., заверено копие 

 

III.41.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

IV.  42. Оферта № 42 от „ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 
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ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 42 - РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. – 

„ПРЕСТИЖ - Н. С.” ЕООД, ЕИК 200121819,  

Обособена позиция № 3 

1. Списък на документите Участникът е представил списък на документи от 

20.11.2016г. – в оригинал; 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 14.11.2016г.  

105   стр. в оригинал; -  ведно с приложения към нея: 

1. Линеен график – 1 стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за 

влагане основни материали - 33 стр. –заверени копия 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 

14.11.2016г. от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец № 3; 

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 

14.11.2016г от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 1 стр. в оригинал; 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 

14.11.2016г от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 2 стр. в оригинал; 

 

7. Декларация съгласно изискванията 

на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил  

 Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 

14.11.2016г. от от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 1 стр. в оригинал; 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 

14.11.2016г. от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  

Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 

25.10.2016г. от управителя на участника „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД  - 2 стр. в оригинал; 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите дружеството 
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участникът следва да попълни 

следната информация:  

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД  с дата 14.11.2016г.   

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор” 
Участникът  е попълнил надлежно исканата информация   

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски 

регистър в държавата членка, в 

която е установен 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  –  

ЦПРС на Камара на строителите в България, 

register.ksb.bg  
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 Удостоверение № 1 - TV013255 за строежи първа група 

от трета до пета категория, валидност на талона: 

30.09.2017г. 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е специално 

разрашение или членство в 

определена организация, за да 

може икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на установяване 

  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва
 

(): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2013] оборот: [659 946,44] [лева]валута 

година: [2014] оборот: [91 399,17][лева]валута 

година: [2015]  оборот:[351 244,18][лева]валута  

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [2015]  

оборот: [360 346,10] [лева]валута  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

200 000],[общ лимит на отговорност] [лева]валута  

[www. armeec. bg][Застрахователна полица №16 400 

1317: 0000497862] 

 



 

694 

 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности” 

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

За изпълнение на строителството: 

Брой години (този период е определен в обявлението или 

документацията за обществената поръчка): [последните 5 

/пет/ години] 

Строителни работи във връзка с изпълнение на проект 

„СМР по въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в четири обекта от образователната инфраструктура на 

община Сливница - ОДЗ гр.Сливница, филиал Горна 

махала, ОДЗ гр.Сливница, филиал „Център”, ОУ „Иван 

Вазов” с.Алдомировци и ЦДГ с.Алдомировци с договор 

№BG161РО001/4.1 -03/2010/034 от 13.12.2010г. по 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.” [от първия 

до четвъртия посочени обекти са изпълнени: Доставка и 

монтаж на XPS и EPS изолация по стени, тавани и 

покриви - над 1400 м
2
; направа на шпакловка и 

минерална мазилка; Доставка и монтаж на РVС и AL 

дограма - над 246 м
2
; Доставка и полагане на минерална 

вата; Доставка и монтаж на водогреен котел на твърдо 

гориво и палети; Ремонт на отоплителна инсталация/ 

доставка и монтаж на ал.радиатори и др; Доставка и 

монтаж на климатизатори. Доставка и монтаж на 

инверторни климатици; Направа на топло и 

хидроизолация на покрив - над 270 м
2
. Изкоп в земни 

почви. Изработка и монтаж на армировка. Полагане на 

бетон. Тухлена зидария, варова мазилка, латексово 

боядисване, монтаж на дървена конструкция; 

 

Обект №1:„Подобряване наенергийната ефективност 

в ОДЗ гр.Сливница, община Сливница” на стойност 
71 707,00 лв., датата на 

Приключване изпълнението на строителството е 

30.08.2012 г., документа е рефернция е Изх.№08-00-

51/21.01.2016г. и Удостоверение № 77-02-

115/05.12.2012г. за въвеждане в експлоатация на строеж 

V категория:„Мерки за енергийна ефективност в 

образователната система - филиал „Горна махала” към 

ОДЗ „Сливница” е Възложител община Сливница 

издадени от община Сливница; Възложител - община 

Сливница. 

Обект№2: „Подобряване на 

енергийната ефективност в ЦДГ, с. Алдомировци 

община Сливница” на стойност 26 557,25лв.,  датата на 

приключване  изпълнението на строителството е 

30.08.2012 г., документа е рефернция е Изх.№ 08-00-

51/21.01.2016г. и Удостоверение № 77-02-

117/05.12.2012г. за въвеждане в експлоатация на строеж 

V категория: „Мерки за енергийна ефективност в 

образователната система — ЦДГ „Алдомировци” 

с.Алдомировци с Възложител община Сливница 

издадени от община Сливница; Възложител- община 
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Сливница 

Обект №3:„Подобряване наенергийната ефективност 

в ОУ „Иван Вазов”, с. Алдомировци община 

Сливница” на стойност 103 917,65 лв., датата на 

приключване изпълнението на строителството е 

30.08.2012 г., документа е рефернция е Изх.№ 08-00-

51/21.01.2016г. и Удостоверение № 77-02-

118/05.12.2012г. за въвеждане в експлоатация на строеж 

V категория:„Мерки за енергийна 

ефективност в образователната система - ОУ „Иван 

Вазов” е. Алдомировци е Възложител община Сливница, 

издадени от община Сливница; Възложител - община 

Сливница. 

Обект №4: „Подобряване на енергийната 

ефективност в ОДЗ гр.Сливница, филиал Горна 

Махала” на стойност 28 952,67 лв., датата на 

приключване изпълнението на строителството е 

30.08.2012 г., документа е рефернция е Изх.№ 08-00-

51/21.01.2016г. иУдостоверение № 77-02-116/05.12.2012г. 

за въвеждане в експлоатация на строеж V категория: 

„Мерки за енергийна ефективност в образователната 

система - филиал „Горна махала” към ОДЗ „Сливница” е 

Възложител община Сливница, издадена от община 

Сливница; Възложител - община Сливница. 

Строителството на четирите горепосочени обекта е 

изпълнено в съответствие е нормативни и технологични 

изисквания и утвърдени проекти. 

Обект №5: „Ремонт на покрив на 74 СОУ „Гоце 

Делчев” - полагане на топло и хидро изолация по 

покрив” на стойност 89 757,08 лв., датата на 

приключване изпълнението на строителството е 

11.10.2015 г„ документа е референция с изх.№ РВР16-

ТД26-92/26.01.2016г., издадена от Столична община- 

район „Връбница”, Възложител Столична община- район 

„Връбница” 

За петия обект са изпълнени: демонтаж на стара 

хидроизолация; доставка и монтаж на топлоизолация и 

пароизолация по покрив - над 1000 м2; направа на 

армирана циментова замазка над - 1000 м2; доставка и 

монтаж на покривна хидроизолация над - 1800 м2. 

По време на строителството на обекта са спазени всички 

нормативни документи и технологични изисквания 

Обект №6: „Извършване на СМР за изграждане на 

Атракцион за отдих и развлечение на посетители в 

с.Братушково по БПФ №23/313/00112/10.05.2013г. от 

ПРСР 2007-2013 Община Сливница - по програма 

Развитие на селските райони 2007-2013. 3а шестия обект: 

„Извършване на СМР за изграждане на Атракцион за 

отдих и развлечение на посетители в с.Братушково по 

БПФ №23/313/00112/10.05.2013г. от ПРСР 2007-2013 

Община Сливница - по програма Развитие на селските 

райони 2007-2013” на стойност 270 589,02 лв., датата на 

приключване изпълнението на строителството е 

30.06.2015г„ документа е препоръка с Изх. №55-00-
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47/10.08.2016г„ издадена от Община Сливница, 

Възложител - община Сливница Строителните дейности 

включват: изкопни и насипни работи; доставка и 

полагане на несортиран трошен камък, пясък филц, 

чакъл едра и дребна фракция; направа на кофраж за 

фундамети и стени; полагане на бетон за фундаменти, 

стени и плоча; доставка и монтаж на арматура; обратен 

насип баластра на пластове; хидроизолация мазана; 

монтаж на еластична ограда; доставка и монтаж на 

необработен иглолистен дървен материал /ритловици/, с 

обелена кора По време на строителството на обекта са 

спазени всички нормативни документи и технологични 

изисквания. 

Прилагаме Списък на строителството, сходно с предмета 

на поръчката. 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период  

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: при изготвяне 

на списъка, моля ,  посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични 

или частни субекти  
 

 

Брой години (3 години) 

 
Описание Суми Дати Получатели 

Изготвяне на 

технически 

проект за 

Изпълнение 

на 

Инженеринг 

(проектиран 

е,изпълнение 

на СМР и 

упражняван 

е на 

авторски 

надзор) във 

връзка с 

реализацията 

а на 

Национална 

та програма 

за енергийна 

ефективност 

на 

многофамил 

ни жилищни 

сгради на 

територията 

на община 

Дупница по 

седемнадесет 

обособени 

позиции”, за 

обособена 

позиция 

№12: 

Многофамил 

на жилищна 

сграда, 

находища се 

в р.Дупница, 

Община 

Дупница, 

област 

Кюстендил, 

ж.к.Дупница, 

28927, 

20 лв. 
 

30.08. 

2016г. 

30.09. 

2016г. 

 

Община 

Дупница 
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блок 3, с 

разгъната 

застроена 

площ 4 

254м2 

 

Приложени са доказателства за извършената услуга - 

проектиране, а именно: Договор на фирма „Престиж” 

ЕООД /първа и последна страница/ с община Дупница за 

проектиране и изпълнение на СМР на многофамилна 

жилищна сграда и „Разрешение за строеж на същата 

сграда и Приемо-предавателен протокол 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор ще 

може да използва технически 

лица или органи при 

извършване на строителството: 

За изпълнение на строителството: икономическия 

оператор ще използва следния инженерно-технически 

персонал:  

Ръководител на екип - инж. Евгени Георгиев 

Симеонов - строителен инженер, завършил ВИАС - гр. 

София, специалност „Промишлено и гражданско 

строителство-технология”, Диплома серия АБ, 

№007493/28.09.1979г., 30 години професионален опит. 

Изпълнен проект „СМР по въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в четири обекта от 

образователната инфраструктура на община Сливница - 

ОДЗ гр.Сливница, филиал Горна махала, ОДЗ 

гр.Сливница, филиал „Център”, ОУ „Иван Вазов” 

с.Алдомировци и ЦДГ с.Алдомировци е договор 

№BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010г. по 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.” през 2012г. 

Технически ръководител - инж. Орлин Димитров 

Несторов - строителен инженер по технология на 

строителството в ВНВСУ „Ген. Бл.Иванов”, Диплома 

№00975, рег.№0923 от 1983г. гр.София - 25 г. 

професионален опит 

Специалист по електротехника- Емануил Антонов 

Панов - Магистър Електроинженер ВМЕИ, диплома ПР 

№ 0014424/1968г.27г. професионален опит 

 Специалист по водоснабдяване и канализация - 

Магистър инженер ВиК Любомира Пенкова 

Синадинска - 1979г. диплома АБ 004597, per. 

№16793/1979г. ВИАС - 34 год. професионален опит. 

Инженер отопление и вентилация - Стела Димитрова 

Чамова - Магистър, диплома А 96-003826/1996г. - 

ТУ„ОВК”, 20 год. професионален опит. 

Специалист контрол по качеството - инж. Младенка 

Живкова Младенова - инженер Пром. и гражданско 

строителство - конструкции ВИАС - гр.София, Диплома 

серия В 82, №012546/27.10.1983г., 25 години 

професионален опит. Удостоверение №1143/21.11.2016г. 

за завършено обучение за: „Контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност”. 
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Специалист за ЗБУТ - Пламен Тодоров Обретенов 
Инженер ВиК, Удостоверение №019/22.03.2016г. за 

завършено обучение по „Координатор по безопасност и 

здраве в строителството” издадено от Център за 

професионално обучение към „МАТЕВ- СТРОЙ”ЕООД 

гр.Казанлък; Диплома серия В 81, №006785/06.04.1982г. 

30 години професионален опит, изпълнен проект „СМР 

по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

четири обекта от образователната инфраструктура на 

община Сливница - ОДЗ гр.Сливница, филиал Горна 

махала, ОДЗ гр.Сливница, филиал „Център”, ОУ „Иван 

Вазов” с.Алдомировци и ЦДГ с.Алдомировци с договор 

№BG161РО001/4.1-03/2010/034 от 13.12.20 Юг. по 

програма „Регионално развитие 2007-2013г.” през 2012г.]  

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните 

системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с 

които разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

а) Светослав Петров Ризов, Проектант част 

"Архитектурна” 

Магистър Архитект - 1997г. УАСГ, 

КАБ № 2121 - водещ проектант 

Драгослав Иванов Йорданов, Проектант част 

"Конструктивна" 

Магистър Инженер 2002г. УАСГ 

КИИП № 08801 

Емануил Антонов Панов, Проектант част 

"Електротехническа" 

Магистър Електроинженер 1968г. ВМЕИ 

КИИП № 8327, 27 год. професионален опит 

Любомира Пенкова Синадинска, Проектант част 

"ВиК", Магистър, Инженер ВиК 1979г., ВИАС 
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КИИП № 1534 

Стела Димитрова Чамова, Проектант част "ОВ" 

Магистър, Инженер ОВиК, 1996г. ТУ КИИП № 6282  

Стела Димитрова Чамова Проектант част 

"Енергийна ефективност" Магистър, Инженер ОВиК, 

1996г. ТУ КИИП № 6282 

Драгослав Иванов Йорданов, Проектант част "ПБЗ" 

Магистър Инженер 2002г. УАСГ 

КИИП № 08801 Сертификат за курс "Координатор по 

безопасност и здраве в строителството"№ 

504/03.12.2013г., издаден от Център за професионално 

обучение „Микс” гр. Казанлък 

Драгослав Иванов Йорданов, Проектант част "ПБ" 

Магистър Инженер 2002г. УАСГ КИИП №08801 

Удостоверение "Пожарна безопасност" №1325/Н №1з -

1971/2009 29.01.2010г., издадено от Камара на 

инженерите в инвестиционното проектиране София - 

град - териториален център за обучение. 

Христина Георгиева Даскалова-Кастрева, 

Технически контрол по част " Конструкции" 

Магистър строителен инженер 1974г. ВИСИ 

КИИП №344 

Удостоверение за упражняване на технически контрол по 

част конструктивна № 00346 

Светослав Петров Ризов, Проектант част "ПУСО" 

Магистър Архитект - 1997г. УАСГ, КАБ № 2121 

 

б) [Надежда Симеонова Владова - Управител на 

,,Престиж-Н.С”ЕООД]  

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал 

през последните три години 

са, както следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение 

на договора: 

1. Заваръчен апарат - 1 бр. 

2. Оградни пана - 300 м.л. 

3. Тръбно скеле - 2500 M2 

4. Пробивна техника - 4 бр. 

5. Лекотоварни автомобили - 2 бр. 

6. Бордови автомобил тип самосвал 1 бр. 

7. Електрически къртач - 2 бр. 

8. Ъглошлайф голям - 2 бр. 

9. Ъглошлайф малък - 3 бр. 

10. Моторен трион - 1 бр. 

11. Пистолет за заваряване на полипропиленови   

        тръби - 2 бр. 

12. Пистолет за горещ въздух - 2 бр. 

13. Електрическа бъркалка - 3 бр. 
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14. Електрически телфер - 2 бр. 

15. Фасадно скеле — 1500 M2 
16. Акумулаторен гайковерт - 1 бр. 
17.  Поялник-2 бр.  

18. Газгорелка комплект- 2бр. 

[компютърна техника, принтер, плотер, лазерна ролетка] 

 

 10) Икономическият опертор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител  

изпълнението на следната част 
(процентно изръжение) от 

поръчката: 

НЕ 

 11) За обществени поръчки на 

доставки: Икономическият 

оператор ще достави 

изисканите мости, описания, 

или снимки на продуктите, 

които не трябва да са 

придружени от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, икономическият 

оператор декларира, че ще 

осигури изискваните 

сертификати за автентичност.  

 

 12) За обществени поръчки 

за доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, 

които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката? 

  

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: ДА 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

Съгласно БДС EN ISO 9001:2008 Сертификат № BAS 

QMS V 709-1, валиден до: 05.06.2017г.Прилага система 

за управление в областта на: Строителство, изграждане, 

реконструкция, рехабилитация и ремонт на обществени, 

жилищни, промишлени, енергийни и инфраструктурни 

обекти. Изграждане, проектиране и реконструкция на 
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стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези 

за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

ВиК инсталации, паркове, детски и спортни площадки. 

 www.verificationbg.com, ИА „ Българска служба по 

акредитация ”, СЕРТИФИКАТ на система за управление 

съгласно: БДС EN ISO 9001:2008 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Съгласно БДС EN ISO 14001:2005 Сертификат №BAS 

EMS V 710-1, валиден до: 05.06.2017г.] [Прилага система 

за управление в областта на: Строителство, изграждане, 

реконструкция, рехабилитация и ремонт на обществени, 

^ жилищни, промишлени, енергийни и инфраструктурни 

обекти. Изграждане, проектиране и реконструкция на 

ВиК инсталации, паркове, детски и спортни площадки 

www.verificationbg.com, ИА „ Българска служба по 

акредитация ”, СЕРТИФИКАТ на система за управление 

съгласно: БДС ENISO 14001:2005 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил исканата информация  

 

12. Документи  
  1. Образец №8.1- Проект на договор- 11стр., бланка, 

непопълнен, заверен; 

2. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от 

ЗОП от 14.11.2016г., от управителя на участника 

„ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД- 1стр., оригинал; 

3. Списък по чл.64,ал.1, т.1 от ЗОП на строителството, 

сходно с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение от 14.11.2016г. - 

5стр., оригинал; 

4. Референция от  Община Сливница, изх.№08-00-51/ 

21.01.2016г.  за „ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД - 2стр, 

заверено копие; 

5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация от  

Община Сливница, изх.№77-02-118/ 05.12.2012г.  - 1стр, 

заверено копие;  

6.  Удостоверение за въвеждане в експлоатация от  

Община Сливница, изх.№77-02-117/ 05.12.2012г.  - 1стр, 

заверено копие; 

7. Удостоверение за въвеждане в експлоатация от  

Община Сливница, изх.№77-02-116/ 05.12.2012г.  - 1стр, 

http://www.verificationbg.com/
http://www.verificationbg.com/
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заверено копие; 

8. Удостоверение за въвеждане в експлоатация от  

Община Сливница, изх.№77-02-115/ 05.12.2012г.  - 1стр, 

заверено копие; 

9. Референция от  СО- район „Връбница”, изх.№РВР16-

ТД26-92/ 26.01.2016г.  за „ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД - 

1стр., заверено копие; 

10. Препоръка от  Община Сливница, изх.№55-00-47/ 

10.08.2016г.  за „ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД - 1стр, 

заверено копие; 

11. Договор № VIII-15/ 30.08.2016г. между Община 

Дупница и „ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД- 2стр., заверено 

копие; 

12. Разрешение за строеж №147/04.11.2016г.- 2стр., 

заверено копие; 

13. Приемо- предавателен протокол към Договор № 

VIII-15/ 30.08.2016г от 09.11.2016г.- 1стр., заверено 

копие; 

14. Застрахователна полица №16 400 

1317:0000497862  за професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството на 

„ПРЕСТИЖ- Н.С.” ЕООД от ЗАД АРМЕЕЦ АД , 

100 000лв, за едно събитие, 200 000лв в агрегат; валидна 

до 25.01.2017г.- 1стр., заверено копие 

15. Удостоверение издадено от ЦПО „Eвропартнер” 

ЕООД за „Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност” №1143/ 21.11.2016г., на инж. 

Младенка Живкова Кръстанова- 1стр, заверено копие; 

16. Удостоверение издадено от ЦПО „Матев-Строй” 

ЕООД за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” №019/ 22.03.2016г., на Пламен Тодоров 

Обретенов- 1стр, заверено копие; 

17.  Удостоверение издадено от КАБ за ППП №02121, 

на арх.Светослав Петров Ризов,  валидно до 31.12.2016г.- 

1стр, заверено копие; 

18. Удостоверение издадено от КИИП за ППП 

№08801, на инж. Драгослав Иванов Йорданов- част 

Конструктивна,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено 

копие; 

19. Удостоверение издадено от КИИП за ППП 

№08327, на инж. Емануил Антонов Панов- част 

Електрическа,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено 

копие; 

20. Удостоверение издадено от КИИП за ППП 

№01534, на инж. Любомира Пенкова Синадинска- част 

ВиК,  валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

21. Удостоверение издадено от КИИП за ППП 

№06282, на инж. Стела Димитрова Чамова- част ОВК,  

валидно до 31.12.2016г.- 1стр, заверено копие; 

22. Удостоверение издадено от КИИП за ППП 

№000346, на инж. Христина Георгиева Даскалова- 

Кастрева- упражняване на технически контрол по част 
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Конструктивна на инвестиционнте проекти,  валидно до 

27.09.20176г.- 1стр, заверено копие; 

23. Диплома за висше образование от ВИАС, Серия 

АБ № 007493, ПГС, на Евгени Георгиев Симеонов - 1стр, 

заверено копие; 

24. Трудова книжка № 734517/19.03.1973г., на Евгени 

Георгиев Симеонов - 5стр, заверено копие 

25. Трудова книжка № 160898974/12.07.2000г., на 

Евгени Георгиев Симеонов - 4стр, заверено копие; 

26. Диплома за висше образование от 

ВНВСУ”Ген.Благой Иванов”, № 00975, технология на 

строителството, на Орлин Димитров Несторов - 1стр, 

заверено копие 

27. Трудова книжка № 001/19.03.1973г., на Орлин 

Димитров Несторов - 5стр, заверено копие 

28. Трудова книжка № 1, серия Б, №193048, на Орлин 

Димитров Несторов - 5стр, заверено копие; 

29. Диплома за висше образование от ВИАС, Серия 

Б82 № 012546, ПГС, на Младенка Живкова Младенова - 

1стр, заверено копие; 

30. Удостоверение издадено от ЦПО „Eвропартнер” 

ЕООД за „Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените 

изисквания за безопасност” №1143/ 21.11.2016г., на инж. 

Младенка Живкова Кръстанова- 1стр, заверено копие-  

31. Диплома за висше образование от ВИАС, Серия 

В81 № 006785, ВиК, на Пламен Тодоров Обретенов- 

1стр, заверено копие; 

32. Удостоверение издадено от ЦПО „Матев-Строй” 

ЕООД за „Координатор по безопасност и здраве в 

строителството” №019/ 22.03.2016г., на Пламен Тодоров 

Обретенов- 1стр, заверено копие  

33. Сертификат за управление на качеството БДС EN 

ISO 14001:2005, № BAS EMS V 710-1 издаден от ИА 

„БСА” на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, валиден 

до05.06.2017г.- 1стр., заверено копие; 

34. Сертификат за управление на качеството БДС EN 

ISO 9001:2008, № BAS QMS V 709-1 издаден от ИА 

„БСА” на „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, валиден 

до05.06.2017г.- 1стр., заверено копие; 

35. Удостоверение № I-TV 013255 за вписване в 

ЦПРЦ към Камарата на строителите за изпълнение на 

строежи от I-ва група, III-V-та категория на „ПРЕСТИЖ-

Н.С.” ЕООД; - 1стр, заверено копие;   

36. Талони от ЦПРС към КЦБ №№ I-TV04, IV-TV04; 

V-TV04, валидни до 30.09.2017г.- 1стр., заверено копие; 

 

 

 III.42.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 
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1. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване 

на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

 

III.42.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като част 

от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-

и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов 

ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана 

информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

 

III. 43. Оферта № 43 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 43 - РСЛ16-ТД26-

2003/23.11.2016г. „ИНТЕРХОЛД” 

ЕООД, ЕИК 202357469 

Обособена позиция № 6 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на 

документите в офертата – в 

оригинал от 24.10.2016г. 1 стр. 
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2. В случаите, когато участникът е  обединение, което не 

е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се 

представя учредителния акт, споразумение и/или друг 

приложим документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 1. правата и задълженията на 

участниците в обединението; 2. дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на 

солидарна отговорност между участниците в 

обединението.  

Неприложимо 

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

4. Предложение за изпълнение на поръчката изготвено 

по Образец №1; 

Участникът е представил  

1. Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на 

Възложителя с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал 178 стр., 

ведно с 

2.Декларации за експлоатационни 

показатели, Декларации за 

съответствие, заверени копия – 28 

стр. 

3.График за изпълнение на 

строителството, в оригинал – 1 стр. 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил 

декларация по Образец 2 на 

Възложитeля  с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр.  

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил 

декларация по Образец 3 на 

Възложитeля с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд - Образец № 4; 

Участникът е представил 

декларация по Образец 4 на 

Възложитeля с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил 

декларация по Образец 5 на 

Възложитeля с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по смисъла на 

чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил 

декларация по Образец 7 на 

Възложитeля  с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите  Участникът е представил 
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и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

декларация по Образец 7А на 

Възложитeля с дата 21.11.2016 

подписано от Десислав Генчев 

Герданов в оригинал, 1 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с 

дата 21.11.2016г. подписано от 

Десислав Генчев Герданов в 

оригинал 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Годност” 

 

Вписан в търговския регистър с 

ЕИК 202357469 



 

707 

 

ЦПРС – Камара на строителите на 

България  

Първа група: строежи от високо 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоражения  

- Удостоверение  №I-TV016006  - 

заверено копие  

Удостоверение №TV10982 

строежи от от 1 до 5 категория – 

заверено копие 

Втора група: строежи от 

транспортна инфраструктура  

Удостоверение №II-TV004571 

строежи от първа до четвърта 

ктегория – заверено копие 

Трета група: строежи от 

енергийната инфраструктура  

Удостоверение №III –TV005300 

строежи от първа до трета 

категория – заверено копие 

Четвърта група:строежи от 

блгоустройствената 

инфраструктура, хидротехническо 

строителство и опазване на 

околната среда Удостоверение 

№IV-TV007792 строежи от първа 

до четвърта категория – заверено 

копие  

Пета група:отделни видове 

строителни и монтажни работи 

Удостоверение №V-TV011237 – 

заверено  копие 

Сертификат №BG OHSAS 

18001:2007 – заверено копие 

Сертификат №БДС EN ISO  

14001:2005 – заверено копие 

Сертификат №БДС EN ISO  

9001:2008 – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот за 

броя години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за 

поръчката, е както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015г.  

Година 2015 – 4 491 000 лева 

Година 2014 – 2 436 000 лева 

Година 2013 – 633 000 лева 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите 

години 2520000 лева  

 2а) Неговият („конкретен“) годишен Посочен е оборот от 2013 до 2015г.  
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оборот в стопанската област, обхваната 

от поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

Година 2015 – 4 161 847.40 лева 

Година 2014 – 2 362 000 лева 

Година 2013 – 495 929.38 лева 

 

Посочен е среден оборот за трите 

години 2339925,50  лева 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Застрахователна полица за 600 000 

лева. 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от 

най-важните строителни работи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е 

определен в обявлението или 

документацията за обществената 

поръчка): [5] 
Строителни работи: 
-Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни 

жилищни сгради Бл. 46 – 47, кв. 

Румена Войвода, гр. Кюстендил  

Парсек груп ЕООД 

-Изграждане на спортен център с 

фитнес зала, сауна, съблекални и 

санитарни помещения до гадски 

стазион, гр. Карнобат  

Община Карнобат 

 

- Проектиране и изграждане на 

сграда в архивохранилище в ООА-

с. Невестино, област Кюстендил, 

вкл. изграждане на прилежаща 

инфраструктура ДЗЗД Невестино 

Билд 

 

Проектиране: 3 броя  

- 1. Инвестиционен проект по 

договор от 14.11.2014г. за 

„проектиране и изграждане на 

сграда за архивохранилище в 

ООА – с. Невестино, обл. 

Кюстендил, вкл. изграждане на 

прилежаща инфраструктура” – 
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сгл. Раздел ІV, чл. 5, ал. 1 т.1 – 

ДЗЗД Невестино билд; 

-  

2.Изработване на работни 

проекти по части ОВК, ЕЕ и ГАЗ   

Социални жилища за риск  в гр. 

Горна Оряховица, УПИ ХІІ, 89 по 

ПУП на ЦГЧ на гр. Горна 

Оряховица,  

 

2.Изграждане вкл. обзавеждане и 

оборудване на бездомни лица с 

капацитет 15 лица, УПИ VІ за 

социални нужди, кв. № 29 по ПУП 

на район Север на гр. Горна 

Оряховица – Ека Студио ЕООД 

3. Изработване на работни 

проекти по части ОВК, ЕЕза 

обекти, основен ремонт на ЦДГ 

по плана на гр. Монтана-ЕКА 

СТУДИО ЕООД 

 

Като доказателства са представени 

следните документи: 

Удостоверение за добро 

изпълнение  изх. № 253 от 

10.10.2016г. от „Парсек груп” 

ЕООД 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх.№26-00-

714/01.07.2016г. от община 

Карнобат 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх.№14/01.09.2015 г. 

от ДЗЗД „Невестино-билд” 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 016 от 2015г. от 

„Ека студио” ЕООД 

Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 018 от 2015г. от 

„Ека студио” ЕООД 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните основни доставки или е 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични или 

частни субекти: 

 

Брой години (този период е 

определен в обявлението или 

документацията за обществената 

поръчка): [] 
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 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият оператор 

ще може да използва технически лица 

или органи при извършване на 

строителството: 

За строителство: 

Ръководител на екипа: Десислав   

Генчев Герданов стр. инженер 

ВСУ Любен Каравелов София 

„Строителство на сгради и 

съоражения” Диплома: ВСУ СФ 

Ф№464/2010 

Магистър от ВСУ „Любен 

Каравелов” – магистър „Мениджър 

инвестиционни проекти” Диплома: 

ВСУ СФ Ф№М2-334/2014 

13 г. опит 

03.2013г.- до момента  

„Интерхолд” ЕООД, ръководител 

проекти, управител  

Организация, управление и 

контрол по изпълнение на 

строителни и инфраструктурни 

обекти. 

Участвал в като ръководител 

проекти на 27 обекта в фирма 

„Интерхолд” ЕООД и ръководител 

проекти на 9 обекта в „ПСТ 

Холдинг”АД, представени са 

доказателства 

 

Технически ръководител: 

Венцислав Георгиев Веселинов – 

на  трудов договор  
строителен техник в „Интерхолд” 

ЕООД 

Техникум по строителство 

Благоевград, специалност 

„Строителство и архитектура”, 

квалификация „Строителен 

техник” 

1996г. – 2001г., Диплома: Серия В-

01 № 2201937, № 

327907/29.06.2001г. – 10 г. опит 

12.08.2014г. до момента 

„Интерхолд” ЕООД 

Технически ръководител, 

Организация, управление и 

контрол по изпълнение на обекти, 

свързани със специфични и 

условия на работа в София и 

страната 

02.04.2012г. – 01.10.2014г.”Танел” 

ООД, техник строителство и 

архитектура 

Организация, управление и 

контрол по изпълнение на обекти, 

свързани със специфични и 

условия на работа в София и 
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страната 

 

Специалист по електротехника: 

Славчо Лозанов Младенов  на 

граж. договор – Техникум по 

мехоноелектроника ”А. Иванов” 

София 

Специалност „Електрообзавеждане 

на промишлени предприятия” – 

1969г. – 1972г. 

Диплома Д № 027271, 27г. опит 

2013г. до 01.2015г. „Интерхолд” 

ЕООД – технически ръководител 

строителство – част ЕЛ 

Организация, управление и 

контрол по изпълнение на обекти, 

свързани със специфични и 

усровия на работа в София и 

страната 

07.10.1997г.- до 2004г. ВИК ЕООД  

София – електро механо шлосер 

 

Специалист ВиК: 

Климент Валериев Радулов – на 

граж. договор  
строителен инженер специалност 

ВиК Диплома УАСГ Ф 

№4769/2013 г. професионален опит 

3г. 2013г. до сега „Сити Билд 

Студио” ЕООД 

 

Специалист отопление и 

вентилация: 

Радослав Иванов Шопски – 

граж. договор, магистър по 

специалност топлотехника от ТУ 

София Диплома ТУ СФ Ф 

№51200844/2010 г. 

2010г. до момента – „Тюлипс” 

ЕООД 

 

Специалист за контрол за 

качеството: 

Росен Антгелов Босев – трудов 

договор, магистър инж. по 

управление на проекти в 

сторителството, Завършил УАСГ. 

Професионален опит 9 г. 

12.2014г. до момента – 

„Интерхолд” ЕООД 

 

 

Експерт по безопасност и здраве 

в строителството: 
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Иван Костов Стамболиев – труд. 

договор, магистър инженер по 

електротехника ВНВУУ „Георги 

Бенковски” Долна Митрополия. 

Диплома сериая II №001144/1997г. 

Удостоверение 

№02236/18.09.2014г. за 

координатор по безопасност и 

здраве в строителството. 

 

За проектиране: 

Водещ проектант: 

Проектант по част 

„Архитектура”  

Стела Свиленова Георгиева – 

граж. договор -  магистър по 

архитектура УАСГ Диплома  № 

42429/2014 удостоверение за 

проектанска правоспособност № 

05653.  

 

Проектант  по част 

„Конструкции”: 

Дарина Мартинова Янева – 

граж. договор – магистър стр. 

инженер диплома №006747/81 

ВИАС.  

удостоверение за проектанска 

правоспособност № 06151.  

 

Проектант по част „Електро”: 

Кръстина Сергеева Чолакова - 

Димитрова – граж. договор. 

Завършима ТУ София 2002 г. 

удостоверение за проектанска 

правоспособност № 07050.  

 

Проектант  по част 

„Водоснабдяване и 

канализация” Лилия Валериева 

Танева – граж. договор Диплома 

№35857/2007 УАСГ   

удостоверение за проектанска 

правоспособност № 13517 

 

Проектант част” Енергийна 

ефективност” и част „ОВ” 

Ангелина Иванова Вукашинова 

– граж. договор – Диплома 

№003649/1996 от ТУ софия, 

магистър машинен инженер. 

удостоверение за проектанска 

правоспособност № 06434  
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Проектант част „ПБЗ” -  Дарина 

Мартинова Янева – граж. 

договор, Диплома № 006747/1981 

ВИАС, строителен инженер, 

магистър 

удостоверение за проектанска 

правоспособност №06151 

 

Проектант част ”Пожарна 

безопасност” – Димитър 

Георгиев – граж. договор 

Диплома №009946/72 г. магистър, 

машинен инженер промишлено 

топлотехника ВМИ София 

удостоверение за проектанска 

правоспособност №01294 

 

Технически контрол по част 

„Конструкции” – Емил Янев – 

граж. договор, строителен 

инженер, Диплома №008336/80г. 

ВИАС София. 

Удостоверени за технически 

контрол № 00823 

 

Проектант по част „План за 

управление на строителните 

отпадъци” – Пенка Вълева 

Софрониева – граж. договор, 

Диплома №019830/1990, тран. и 

пътно строителство, магистър, 

ВИАС.  

удостоверение за проектанска 

правоспособност №10490.  

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва: 

Договор с „АСИСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  

Сертификат  ISO 9001:2008 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

 Разполага със складова база и 

фирмен софтуер проследяващ 

изпращането на транспорта и 

доставките на материали. 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, с 

които разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 

 6) Следната образователна и б)  
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професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

Ръководител на екипа:  

Десислав Генчев Герданов стр. 

инженер ВСУ Любен Каравелов 

София „Строителство на сгради и 

съоръжения” Диплома: ВСУ СФ 

Ф№464/2010 

Магистър от ВСИ „Любен 

Каравелов” - „межиджър 

инвестиционни проекти” Диплома: 

ВСУ СФ Ф№М2-334/2014 

Участвал в като ръководител 

проекти на 27 обекта в фирма 

„Интерхолд” ЕООД, и ръководител 

проекти на 9 обекта в „ПСТ 

Холдинг”АД, декларирани и 

подробно описани в ЕЕДОП- а на 

участника 

 

Технически ръководител: 

Венцислав Велинов – на трудов 

договор - техникум по 

строителство Благоевград – 

строителен техник в „Интерхолд” 

ЕООД 

 

Специалист по електротехника: 

Славчо Лозанов Младенов  на 

граж. договор – техникум по 

механоелектроника ”А. Иванов” 

София 

 

Специалист ВиК: 

Климент Радулов – на граж. 

договор строителен инженер 

специалност ВиК Диплома УАСГ 

Ф №4769/2013 г. 

 

Специалист отопление и 

вентилация: Радослав Шопски – 

граж. договор, магистър по 

специалност топлотехника от ТУ 

София Диплома ТУ СФ Ф 

№51200844/2010 г. 

 

Специалист за контрол за 

качеството: 

Росен Босев – трудов договор, 

магистър инж. по управление на 

проекти в сторителството, 

Завършил УАСГ.  

Сертификат №1314 от 08.01.2016 г. 

  

Експерт по безопасност и здраве 

в строителството: 
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Иван Стамболиев – труд. 

договор, магистър инженер по 

електротехника ВНВУУ „Георги 

Бенковски” Долна митрополия. 

Диплома сериая II №001144/1997 

г.Удостоверение 

№02236/18.09.2014г. за 

координатор по безопасност и 

здраве в строителството. 

 

Водещ проектант: Проектант по 

част „Архитектура”  

Стела Георгиева – граж. договор 

-  магистър по архитектура УАСГ 

Диплома  № 42429/2014 

удостоверение за проектанска 

правоспособност №05653.  

 

Проектант по част 

„Конструкции”: Дарина Янева – 

граж. договор – магистър 

стр.инженер диплама №006747/81 

ВИАС.  

удостоверение за проектанска 

правоспособност №06151.  

 

Проектант по част „Електро”: 

Христина Чолакова - Димитрова 
– граж. договор. Завършила ТУ 

София 2002 г. 

удостоверение за проектанска 

правоспособност № 07050.  

 

Проектант по част 

„Водоснабдяване и 

канализация” Лилия Танева – 
граж. договор Диплома 

№35857/2007 УАСГ   

удостоверение за проектанска 

правоспособност №13517 

Проектант част” Енергийна 

ефективност” и част „ОВ” 

Ангелина Вокашинова – граж. 

договор – Диплома №003649/1996 

от ТУ софия, магистър машинен 

инженер. 

удостоверение за проектанска 

правоспособност №06434  

 

Проектант част „ПБЗ” -  Дарина 

Янева – граж. договор, Диплома 

№006747/1981 ВИАС, строителен 

инженер, магистър 

удостоверение за проектанска 
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правоспособност №06151 

Проектант част ”Пожарна 

безопасност” – Димитър 

Георгиев – граж. договор, 

Диплома №009946/72 г. магистър, 

машинен инженер промишлено 

топлотехника ВМИ София 

 

удостоверение за проектанска 

правоспособност №01294 

Технически контрол по част 

„Конструкции” – Емил Янев – 

граж. договор, строителен 

инженер, Диплома №008336/80 г. 

ВИАС София. 

Удостоверени за технически 

контрол №00823 

 

Проектант по част „План за 

управление на строителните 

отпадъци” – Пенка Софрониева 
– граж. договор, Диплома 

№019830/1990, тран. и пътно 

строителство, магистър, ВИАС.  

удостоверение за проектанска 

правоспособност №10490.  

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление 

на околната среда: 

ISO 14001:2005 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

  

 
9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат на 

негово разположение за изпълнение на 

договора: 

Метално скеле - 4500 кв.м. 

Оградни пана – 300 кв.м. 

Товарни автомобили – 2 бр. 

Електро пробивна техника – 5 бр. 

Електро металорежещи 

инструменти – 3 бр. 

Подемник – 1 бр. 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител изпълнението на 

следната част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 
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 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 

Сертификат  ISO 9001:2008 

Сертификат №15426С обхват – 

комплексно проектиране, вкл. 

проучване, архитектурни-

градуостройствено планиране и 

авторски надзор на всички видове 

СМР високо промишлено 

строителство.  

 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 Отговор: Да 

 

ISO 14001:2005 

 

 

Сертификат №15426С обхват – 

комплексно проектиране, вкл. 

проучване, архитектурни-

градуостройствено планиране и 

авторски надзор на всички видове 

СМР високо промишлено 

строителство.  

 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

 

Участникът  е попълнил изцяло 

исканата информация  

 

 7.Документи 1. Удостоверение за добро 

изпълнение  изх. № 

253/10.10.2016г. от „Парсек груп” 

ЕООД, 2 стр. заверено копие; 

2. Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 26-00-

714/01.07.2016г. изд. от Община 

Карнобат, 10 стр. заверено копие; 

3. Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 14/01.09.2015г. 

изд. от ДЗЗД „Невестино-билд”, 9 

стр., заверено копие; 

4. Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 016/2015г. от 

„Ека студио” ЕООД, 1 стр. 

заверено копие; 

5.Удостоверение за добро 

изпълнение изх. № 018/2015г. от 

„Ека студио” ЕООД; 

6. Сертификат БДС EN ISO 

9001:2008, № 15426С срок до 

15.12.2019г. изд. от EFQM, 1 стр. 
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            III.43.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, 

раздел В, точка 2) и точка 6) от ЕЕДОП-а, наличието на професионален опит в 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един въведен в експлоатация 

строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми 

от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.2, подточка седем от Част ІV 

„Критерии за подбор”, от документацията на Възложителя. 

 

           III.43.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД да представи ЕЕДОП с деклариран в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В, точка 6) от ЕЕДОП-а, професионален опит в осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд на един въведен в експлоатация строителен 

обект за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд, изискуеми от 

заверено копие; 

7. Сертификат БДС EN ISO 

14001:2005, № 15426М срок до 

15.12.2019г. изд. от EFQM, 1 стр. 

заверено копие; 

8. Сертификат БДС EN ISO 

18001:2007, № 15426SS срок до 

15.12.2019г. изд. от EFQM, 1 стр. 

заверено копие; 

9. Удостоверение № І-TV 016006, 

ведно с талон към него, изд. от 

КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 

10. Удостоверение № І-TV 010982, 

ведно с талон към него, изд. от 

КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение № ІІ-TV 

004571, ведно с талон към него, 

изд. от КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 

12. Удостоверение № ІІІ-TV 

005300, ведно с талон към него, 

изд. от КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 

13. Удостоверение № ІV-TV 

007792, ведно с талон към него, 

изд. от КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 

14. Удостоверение № V-TV 

011237, ведно с талон към него, 

изд. от КСБ, ЦПРС валидно до 

30.09.2017г., 1 стр. заверено копие; 
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Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.6.2, подточка седем от Част ІV „Критерии 

за подбор”, от документацията на Възложителя. 

 

III. 44. Оферта № 44 от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие по обособена позиция 

№ 9 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 44 - РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. - 

„СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853 

Обособена позиция № 9 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от  Стефан Попов с дата 21.11.2016 г., 1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1А; 

Участникът е представил  декларация по Образец 1А 

на Възложителя – Предложение за изпълнение на 

поръчката подписан от  Стефан Попов с дата 

21.11.2016г.; 2 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 2 на 

Възложителя подписан от подписан от  Стефан Попов 

с дата 21.11.2016 г., 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 3 на 

Възложителя подписан от подписан от  Стефан Попов 

с дата 21.11.2016 г., 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец 

№ 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 4 на 

Възложителя подписан от подписан от  Стефан Попов 

с дата 21.11.2016 г.; 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 5 на 

Възложителя подписан от подписан от  Стефан Попов 

с дата 21.11.2016 г.; 2 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 7 на 

Възложителя подписан от подписан от  Стефан Попов 

с дата 21.11.2016 г., 1 стр. 

 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и 

Участникът е представил  три броя декларации по 

Образец 7А на Възложителя подписани както следва: 

Стефан Руменов Попов с дата 21.11.2016 г. 2 стр. 

Стоян Иванов Гъшаров с дата 21.11.2016 г. 2 стр. 

Мирослав Веселинов Милушев с дата 21.11.2016 г. 2 
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техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

подписан от представляващите дружеството и от 

членове на съвета на директорите Стефан Руменов 

Попов, Стоян Иванов Гъшаров и Мирослав Веселинов 

Милушев с дата 21.11.2016 г.;  

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата 
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 информация   

 

Лиценз № ЛК-000082 от 25.06.2004г. изд. от МРРБ,  

Удостоверение № РК – 0206 от 02.06.2014г. изд. от 

МИП-ДНСК 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

Участникът е попълнил  информация   

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 4 услуги за упражняване 

на инвеститорски контрол през  2011, 2013 и 2014 г. с 

посочване на стойностите, датите и получателите,  

 
Описание Сума Дати Получатели 

Упражняване на 

строителен надзор 

при изграждане на 

два центъра за 

настаняване от 

семеен тип и две 

Защитени жилища 

по Договор за 

безвъзмездна 

финансова помощ 

15 980  18.12.2013г. Общ. Мездра, 

Кмет на Общ. 

Мездра Иван 

Аспарухов 

Упражняване на 

строителен надзор 

при извършване на 

СМР за 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност за 

проект „Общ. 

Мездра с 

енергийно 

ефективна 

образователна 

инфраструктура” 

5998 15.05.2013 Общ. Мездра 

Иван Аспарухов 

Технически надзор 

посредством 

контрол и 

постоянен 

мониторинг по 

изпълнение на 

довършителните 

работи по 

бъдещата сграда 

на Европейския 

съюз в София 

37 000 03.02.2014 Биляна 

Димитрова, 

ръководител 

администрация 

представителство 

на Европейската 

комисия в 

България 

Упражняване на 

строителен надзор 

и инвеститорски 

контрол при 

извършване на 

СМР за 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност по 

11 000 31.10.211 ПРООН, МРРБ 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
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проект 

„Демонстрационно 

обновяване на 

многофамилни 

жилищни сгради 

гр. София” 

 

Приложени са следните документи: 

Референция изх. №00474/16.01.2012 г. от МРРБ, 

заверено копие 

Референция от 03.02.2012 г. от Европейската комисия 

представителство,заверено копие 

Препоръка от община Мездра от №3/08.01.2014 г., 

заверено копие 

Препоръка от община Мездра от №4/08.01.2014 г., 

заверено копие 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация относно 

Инж. Мирослав Милушев – част Конструктивна, ППП 

№ 06078, КИИП; 

Арх. Ралица Христова – част Архитектурна, ППП № 

02611, КАБ 

Инж. Румен Сираков – част ТОВК, ППП № 42297, 

КИИП 

Инж. Емилия Идакиева – част ВиК, ППП № 00767, 

КИИП 

Инж. Анна Димова – част ЕЛ, ППП № 00179, КИИП 

Инж. Георги Петров – част ПБЗ, Удостоверение № 

165 от 27.03.2009г. 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и 

услуги или по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение 

 

 6) Образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

- доставчика на услуги или 

самия изпълнител 

-ръководен състав  

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация   

Инж. Стефан Попов – ръководите ППП № 13169 

КИИП, Удостоверение № 165 от 27.03.2009г. 

Инж. Мирослав Милушев – част Конструктивна, ППП 

№ 06078, КИИП; 

Арх. Ралица Христова – част Архитектурна, ППП № 

02611, КАБ 

Инж. Румен Сираков – част ТОВК, ППП № 42297, 

КИИП 

Инж. Емилия Идакиева – част ВиК, ППП № 00767, 

КИИП 

Инж. Анна Димова – част ЕЛ, ППП № 00179, КИИП 

Инж. Георги Петров – част ПБЗ, Удостоверение № 

165 от 27.03.2009г. 

  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 8) Средна годишна численост 

на състава на икономическия 

Неприложимо 

Участника е попълнил персонала за персонала за 
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оператор последните 3 години 

 10) Използване на 

подизпълнители  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация   

 12)Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални 

признати институции или 

агенция по контрол на 

качеството  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация   

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

         III.44.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

             1. Участникът е представил ЕЕДОП, в който в част VI „Заключителни положения” от 

ЕЕДОП е декларирано съгласие друг район да получи достъп до документите – Район Средец и за 

целите на процедура, в която възложител е Кметът на Район Младост. 

 

III.44.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част VI „Заключителни положения” в 

съответствие с условията и изискванията на Възложителя - Кмета на район „Слатина”. 

 

III. 45. Оферта № 45 от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция 

№ 1 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 45 - РСЛ16-ТД26-

2005/23.11.2016г. - „ПРИМАСТРОЙ 21” 

ООД ЕИК 130479237 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на 

документите в офертата – в оригинал от 

22.11.2016г., 2 стр.  
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

Пълномощно от Моис Леви, като 

управител на „Примастрой 21” ООД за 
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представител на участника; Борислав Стефанов Борисов,  от 

22.11.2016 г.– не е нотариално заверено, 

оригинал 1 стр. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1.Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя с 

дата 22.11.2016 подписано от 

пълномощника Борислав Борисов  в 

оригинал, 83 стр.; 

2. Подробен линеен график за видове 

СМР, в оригинал, 1 стр. 

3.Декларации за експлоатационни 

показатели, декларации за съответствие, 

декларация за характеристиките на 

строителния продукт, заверени копия, 40 

стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - 

Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с 

ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 подписано от Моис Леви в 

оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 

22.11.2016 подписано от Борислав 

Борисов  в оригинал  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия  
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оператор – част ІІ от ЕЕДОП  

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – камара на строителите на 

България  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот 

за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015г.  

 

Година 2015 - 2 076 [х.лв.] 

Година 2014 – 1 680 [х.лв.] 

Година 2013 – 2 495 [х.лв.] 

Посочен е среден оборот за трите години 

2 083 х. лева  

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, 

Посочен е среден оборот за трите години  

1 714 703  лева 
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обхваната от поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани 

в съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица № 

0000528596/02.09.2016  ЗД „Армеец” АД 

за 600 000 лева-  заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от 

най-важните строителни работи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 
Строителни работи: 
-Внедрени мерки за ЕЕ в учебни 

заведения в гр. Казанлък  ОУ „Никола 

Вапцаров” и гимназия „Академик Петко 

Стайнов”  - Референция № 155-05-

2/17.03.2014 от Община Казанлък – 

заверено копие, 1 стр.; 

-СМР за внедряване на мерки за ЕСМ в 

СОУ „Хр. Ботев” и ОДЗ „Вяра, Надежда и 

Любов” с. Горна Малина  - Референция от 

12.02.2014г. от Община Горна Малина – 

заверено копие, 1 стр.; 

-Изграждане на център за настаняване от 

семеен тип в гр. Исперих - груб строеж, 

полагане на паро и топлоизолация на 

покрив, топлоизолация по фасади, 

изграждане на ВиК, ОВК и ел. 

инсталации, монтаж на PVC и AL дограма 

и др. - Референция № К-90/08.01.2015г. – 

заверено копие, 2 стр. 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните основни доставки или е 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [] 
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сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични или 

частни субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

Ръководител на екипа: Инж. Лиляна 

Банева   

 

Тех. Ръководител: Даниел Данаилов 

 

Специалист „Електотехника”: Петко 

Димитров 

Специалист „ВиК”: Инж. Христо 

Мавров 

 

Специалист „ОВ”: Инж. Георги 

Георгиев 

 

Специалист „Контрол по качество”: 

Инж. Онник Мияр Диросян 

 

Специалист” Здравословни и безопасни 

условия на труд”: Даниел Данаилов 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са както 

следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

. 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или 

технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

Ръководител на екипа:  Инж. Лиляна 

Банева  - ВИАС стр.инжинер  ВиК 

диплома №003986/1987 г.  

- Внедрени мерки за енер. 

Ефективност в учебни заведения в 

гр. Казанлък  ОУ „Никола 

Вапцаров” и гимназия „Академик 

Петко Стайнов”  

- СМР в СОУ „Хр.Ботев” и ОДЗ 

„Вяра, надежда и любов” с.Горна 

Малина 
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Тех. Ръководител: Даниел Данаилов – 

стр. техник Техникум по архитектура и 

строителство диплома №022493/03.07.97г.  

- Изграждане на център за 

настаняване от семеен тип в гр. 

Исперих  

- СМР болница гр. Габрово и 

Природо-математическа гимназия  

в Ловеч 

 

Специалист „Електотехника” : Петко 

Димитров – техникум по слаботокова 

електротехника диплома 

№005895/01.07.97 г. 

- СМР в СОУ „Хр.Ботев” и ОДЗ 

„Вяра, надежда и любов” с.Горна 

Малина 

- Изграждане на център за 

настаняване от семеен тип в гр. 

Исперих  

- СМР болница гр. Габрово   

 

Специалист „ВиК”: Инж. Христо 

Мавров – ВИАС, строит. Инженер „ВиК” 

диплома №005026/02.08.89г.  

- СМР Природо-математическа 

гимназия  в Ловеч 

- Внедрени мерки за енер. 

Ефективност в учебни заведения в 

гр. Казанлък  ОУ „Никола 

Вапцаров” и гимназия „Академик 

Петко Стайнов”  

-  

Специалист „ОВ”: 

Инж. Георги Георгиев – ТУ, магистър по 

вент. и климатична техника, диплома 

№10МУ00446/21.12.2010  

- СМР болница гр. Габрово 

- СМР в СОУ „Хр.Ботев” и ОДЗ 

„Вяра, надежда и любов” с.Горна 

Малина 

- Училище ОУ „Д.Благоев” с. Гара 

Орешец 

-  

Специалист „Контрол по качество”: 

Инж. Онник Мияр Диросян  - стр. 

инженер, диплома №40732/2012 

- СМР в СОУ „Хр.Ботев” и ОДЗ 

„Вяра, надежда и любов” с.Горна 

Малина 

- Удостоверение за контрольор по 

качество на изпълнение на 

строителството №7-
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1043/02.08.2016 г. от фирма ЕЛКБ 

ЕООД – заверено копие 

- Заявление от лицето от 18.11.2016 

г. за съгласие за повече от 48 часа 

работа – заверено копие 

-  

Специалист” Здравословни и безопасни 

условия на труд”: Даниел Данаилов 
техник №022493/03.07.1997 г.  

Удостоверение за координатор по 

безопасност и здраве при работо в 

строителството №2/01.08.2016 г.  – 

заверено копие издадено от служба за 

трудова медицина – Здраве СТМ ЕООД 

- Внедрени мерки за енер. 

Ефективност в учебни заведения в 

гр. Казанлък  ОУ „Никола 

Вапцаров” и гимназия „Академик 

Петко Стайнов”  

- СМР в СОУ „Хр.Ботев” и ОДЗ 

„Вяра, Надежда и Любов” с. Горна 

Малина 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

ISO 14001:2005  

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

   

 
9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат 

на негово разположение за изпълнение 

на договора: 

Фасадно скеле- 2010-3000 кв.м. 

Заваръчен апарат 

Пробивна техника – 2бр. 

Ударна бормашина – 1 бр. 

Товарни автомобили – 3 бр.  

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител изпълнението на 

следната част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД  - 

проектиране и авторски надзор  – 3,70% 

Договор от 18.11.2016 г. – заверено копие 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за 

екологично управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

Отговор: Да 

 

ISO 9001-2008 – заверено копие Валиден 
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достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

до 15.09.2018 г. 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

  

Отговор: Да 

 

ISO 14001:2005 – заверено копие Валиден 

до 15.09.2018 г.  

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 

валиден до 14.01.2019 г. – заверено копие 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил коректно 

исканата информация 

 12.Документи Представени следните документи: 

-Първа група: строежи от високо 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоражения  1. Удостоверение  

№I-TV014098  - строежи от втора до пета 

категория - заверено копие, 1 стр. 

-Втора група: строежи от транспортна 

инфраструктура   

2. Удостоверение №II-TV003879 строежи 

от втора и четвърта ктегория – заверено 

копие, 1 стр. 

-Трета група: строежи от енергийната 

инфраструктура   

3. Удостоверение №III –TV004495 

строежи от втора и трета категория – 

заверено копие, 1 стр. 

-Четвърта група:строежи от 

блгоустройствената инфраструктура, 

хидротехническо строителство и опазване 

на околната среда  

4. Удостоверение №IV-TV006891 строежи 

от втора  и четвърта категория – заверено 

копие, 1 стр. 

-Пета група:отделни видове строителни и 

монтажни работи  

5. Удостоверение №V-TV009893 – 

заверено  копие, 1 стр. 

6. Сертификат – система за управление 
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съгласно БДС EN ISO 9001:2008, № BAS 

QMS V – 1041-1/15.09.2018г. на 

Верификация ЕООД, 1 стр. заверено 

копие; 

7. Сертификат – система за управление 

съгласно БДС EN ISO 14001:2005, № BAS 

QMS V – 1042-1/15.09.2018г. на 

Верификация ЕООД, 1 стр. заверено 

копие; 

8. Сертификат – система за управление 

съгласно БДС EN ISO 18001:2007, № BAS 

OHSAS V – 1043-1/14.01.2019г. на 

Верификация ЕООД, 1 стр. заверено 

копие; 

9. Застрахователна полица № 0000528596, 

изд. 02.09.2016г. изд. от ЗАД Армеец, 1 

стр. заверено копие; 

10. Удостоверение № 7-1043/02.08.2016г. 

за завършено през м. август 2016г., за 

контрольор по качеството на изпълнение 

на строителството и съответствие на 

влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за 

безопасност, изд. от  ЕЛКБ ЕООД, ЦПО; 

11. Заявление на осн. чл. 113, ал. 4 от КТ 

от Онник Каприел Мардиросян; 

12. Удостоверение № 2/01.08.2016г. за 

ежегодно обучение по бзут на 

длъжностните лица, които ръководят и 

управляват трудовите процеси, съгл. 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за 

условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на збут на Даниел 

Хараламбиев Данаилов, 1 стр. заверено 

копие. 

13. Договор за възлагане дейности на 

подизпълнител от 18.11.2016г. между 

„Примастрой 21” ООД и „Тектоник 

Студио” ЕООД, 2 стр. заверено копие. 

 

13. Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - участникът следва да 

попълни следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 

21.11.2016 подписано от Александър 

Иванов управител   в оригинал  на фирма 

„ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД - 
подизпълнител 

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за  
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икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил информация,  

установено несъответствие с ЕИК 

посочено в ЕЕДОП и ЕИК на фирмата.  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 
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обявление или в документацията 

за поръчката, е както следва (): 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката 

и посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

50 000 лева полица 

№164001317:0000567544 от ЗАД  

„Армеец”АД 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали 

са публични или частни 

субекти: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [3] 

Обекти от референция № 600-

71/10.08.2016 г. – заверено копие  

 

- 123 СОУ „Стефан Стамболов” 

- 57 СОУ „Свети Наум Охридски” 

- 147 ОУ „Йордан Радичков” 

- 15 СОУ „Адам Мицкевич” 

- 16 ОУ „Райко Жинзифов” 

- 54 СОУ „Иван Рилски”  

- 102 ОУ „Панайот Волов” 

- Бивш филиал на 2 АЕГ „Томас 
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 Джеферсън” 

- 3 СОУ „Марин Дринов” 

- 113 СОУ „Сава Филаретов” 

- Обща стойност 31 000 без ДДС 

Референция издадена от НАГ София № 

САГ16-ПП00-1(15)/23.02.2016г. – 

заверено копие 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

част Архитектура – водещ проектант 

арх. Александър Иванов Удостоверение  

№05503 КАБ  - заверено копие 

част Конструкции – инж. Мария 

Колева  Удостоверение КИИП №09971 – 

заверено копие 

 

част Пожарна безопасност  – инж. 

Борислав Василев   Удостоверение 

КИИП №05509 – заверено копие 3 листа 

 

част ОВ  – инж. Ваня Иванова  
Удостоверение КИИП №13480 – заверено 

копие 

 

част Електро – инж. Гено Димитров 
Удостоверение КИИП №36030 – заверено 

копие 

 

част ВиК – инж. Филип Филипов  
Удостоверение КИИП №00322 – заверено 

копие 

 

част Енергийна ефективност  – инж. 

Ваня Димитрова  Удостоверение ТУ 

№ЕС869/20.12.2011  – заверено копие 

 

част ПБЗ – инж. Мария Колева  
Удостоверение КИИП №09971 – заверено 

копие 

 

част Технически контрол  – инж. 

Борислав Василев   Удостоверение 

КИИП №01331 – заверено копие 

 

част План за управление на 

строителните отпадъци  – инж. Стефан 

Марков   Удостоверение КИИП №09969 

– заверено копие 

Сертификат от КИИП № 00058/18.10.2013 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

 



 

735 

 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

част Архитектура – водещ проектант 

арх. Александър Иванов Удостоверение  

№05503 КАБ  - заверено копие 

Професионален опит 3 г. 

- Хотелски комплекс гр. Сапарева 

баня 

- Казино с хотелска част в 

Свиленград 

 част Конструкции – инж. Мария 

Колева  Удостоверение КИИП №09971 – 

заверено копие 

Професионален ипот 11г. 

- Милениум център на бул. Витоша 

и Пенчо Славейков 

- Изготвени проекти по програма за 

енергийна ефективност на училища 

в район Надежда и Илинден 

 

част Пожарна безопасност  – инж. 

Борислав Василев   Удостоверение 

КИИП №05509 – заверено копие 

Професионален опит – 13г. 

- Множество офиси и жилищни 

сгради с обща площ 600000 км.м. 

-  

част ОВ  – инж. Ваня Иванова  
Удостоверение КИИП №13480 – заверено 

копие 

Професионален опит – 10г. 

- Вътрешна газова инсталация в 

жилищна сграда в местността 

Кръстова вада 

- Газово захранваща инсталация на 

хотел в с. Рибарица  

част Електро  – инж. Гено Димитров   
Удостоверение КИИП №36030 – заверено 

копие 

Професионален опит – 11 г. 
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- Въвеждане на мерки за енерг. 

Ефективност в комплекс Химик гр. 

Видин 

- Фотоволтанична инсталация вгр. 

Нова Загора 

 

част ВиК – инж. Филип Филипов  
Удостоверение КИИП №00322 – заверено 

копие 

Професионален опит – 30 г. 

-Многофамилна жилищна сграда в 

гр.Карлово  

-Многофамилна жилищна сграда в гр. 

Гълъбово  

 

част Енергийна ефективност  – инж. 

Ваня Димитрова  Удостоверение ТУ 

№ЕС869/20.12.2011  – заверено копие 

Професионален опит – 10 г. 

- Обследване на енер. Ефективност 

на СО ул. Московска 33 

- Преустройство на хотел Гран хотел 

София 

 

част ПБЗ – инж. Мария Колева  
Удостоверение КИИП №09971 – заверено 

копие 

Професионален опит – 11г. 

- Обследване и паспорт на жилищна 

сграда в гр. Стара Загора  

- Обследване и паспорт на жилищна 

сграда в гр.Шумен  

 

част Технически контрол  – инж. 

Борислав Василев 

   Удостоверение КИИП №01331 – 

заверено копие 

Професионален опит – 13г. 

- Милениум център на бул. Витоша 

и Пенчо Славейков 

- Множество офиси и жилищни 

сгради с обща площ 600000 км.м. 

 

част План за управление на 

строителните отпадъци  – инж. Стефан 

Марков   Удостоверение КИИП №09969 

– заверено копие 

Сертификат от КИИП №00058/18.10.2013 

Професионален опит – 15 г. 

- Преустройство и смяна на 

предназначението на болница 

„Свети Иван Рилски” ЕАД 

- Топлоизолиране на сграна на БАН 

 7) При изпълнение на поръчката  
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икономическият оператор ще 

може да приложи следните 

мерки за управление на 

околната среда: 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност 

за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата 

за гарантиране на качеството 

могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 
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доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил изцяло 

исканата информация  

 7.Документи 1. Удостоверение за ППП на арх. 

Александър Иванов, рег. № 05503, 

валидно до 01.01.2016-31.12.2016, изд от 

КАБ, 1 стр. заверено копие; 

2. удостоварание за ППП на инж. Мария 

Колева, рег. № 09971, изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 

3. Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част 

конструктивна на инж. Борислав Василев, 

с изх. № 01331, валидно до 27.05.2021г., 

изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие. 

4. Удостоверение № 00749/09.02.2011г.  за 

инж. Борислав Василев, проектант с ППП, 

рег. № 05509 за завършил курс в областта 

на „Строително – техническите правила и 

норми за осигуряване на пожарна 

безопасност на строежите” в съответствие 

с НАРЕДБА № Із-1971г., изд. от КИИП; 

5. Удостоверение за ППП по 

интердисциплинарната част пожарна 

безопасност на инж. Борислав Василев, с 

рег. № 05509, изд. от КИИП, 1 стр. 

заверено копие; 

6.   Удостоверение за ППП  на инж. 

Борислав Василев, с рег. № 05509, по баст 

конструктивна, арганизация и изпълнение 

на строителството, изд. от КИИП, 1 стр. 

заверено копие; 

7. Удостоверение за ППП на инж. Ваня 

Димитрова, рег. № 13480, изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 

8. Удостоверение за професионална 

квалификаци № ЕС869/20.12.2011г. на 

Ваня Димитрова за обследване за ЕЕ и 

сертифициране на сгради, изд. от ТУ 

София; 

9. Удостоверение за ППП рег. № 36030 на 

инж. Гено Димитров, 1 стр. заверено 

копие 

10. Удостоверение за ППП рег. № 00322 

на инж. Филип Енев Филипов, изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

11. Удостоверение за ППП рег. № 09969 

на инж. Стефан Марков, изд. от КИИП, 1 
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III.45.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.2 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на  

строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на 

трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от 

документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-

а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за 

икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството е 

собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, 

съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

2.Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД не е попълнил коректно част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и от 

ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане 

на обществената поръчка само за части II, раздел А, точка „д” /каквато липсва в образеца 

на Възложителя/, част ІІІ, Раздели А, Б и В, част ІV,  раздел Б,  без да посочи всички части 

от ЕЕДОП-а,  в които също има декларирана информация. 

3. Комисията установи, след извършена служебна справка от сайта на Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията по посочен в ЕЕДОП-а на подизпълнителя ЕИК, 

както и по наименование, че е налице несъответствие в изписването на ЕИК на 

подизпълнителя - „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, като в ЕЕДОП-а, в Част А 

„Информация за икономическия оператор” на част IІ „Информация за икономическия 

оператор” е подизпълнителят е декларирал ЕИК 203923120, вместо ЕИК 200445073.  

4. Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът или подизпълнителят да разполагат с екип от проектанти за изпълнение на 

проектирането, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на капацитета на 

трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, 

стр. заверено копие; 

12. Сертификат № 00058/18.10.2013г. на 

инж. Стефан Марков, проектант с рег. № 

09969, изд. от КИИП, 1 стр. заверено 

копие; 

13. Референция с изх. № 600-71/2016г. 

изд. от Амфион ЕООД за Тектоник студио 

ЕООД, 2 стр. заверени копия; 

14. Референция № към САГ16-ПП00-1 /15/ 

от 23.02.2016г. изд. от НАГ, СО, 2 стр. 

заверено копие; 

15. Застрахователна полица № 

16 400 1317:0000567544 от 21.11.2016г. на 

ЗАД Армеец, 1 стр. заверено копие.  
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декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически 

лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще 

разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор”, от 

документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да декларира в ЕЕДОП-

а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация 

относно използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за 

икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

участникът или подизпълнителят следва да декларират в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, 

съгласно точка 10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

5. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД не е представил декларация Образец № 7 от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише 

неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с изискванията 

на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

6. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД не е попълнил част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е посочил „част, раздел/точка/и от 

ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

 

III.45.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на строителството 

като инженерно-техническия персонал по смисъла на точка 10.5.2 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя,  следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че 

ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на строителството е 

собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за 

наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.2 и във връзка с точка 10.5.2 от Част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

2.Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД да представи попълнен ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация съгласно точка 

ІІІ.45.1.2 от настоящия протокол. 

3. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД да представи ЕЕДОП с отстранено 

несъответствие в ЕИК на подизпълнителя в Раздел А „Информация за икономическия 

оператор” на Части IІ „Информация за икономическия оператор”.  

4. В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

екип от проектанти по смисъла на точка 10.5.1 от Раздел „Технически възможности и 

квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя,  

следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации 

образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях 

задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза 
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участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд 

капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че екипът от проектанти за изпълнение на проектирането е собствен персонал 

на подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, същият следва да представи 

ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 

10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

5. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД да представи декларация Образец № 7 от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише 

неговия ЕЕДОП и декларация образец 7А за подизпълнителя в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от 

документацията на Възложителя. 

6. Подизпълнителят „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД да представи ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“, с отстранена липса на информация съгласно точка 

ІІІ.45.1.6 от настоящия протокол. 

 

III.46. Оферта № 46 от „КРАССТРОЙ” ООД, за участие по обособена позиция № 1   

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 46 - РСЛ16-ТД26-2006/23.11.2016г. - 

„КРАССТРОЙ” ООД ЕИК 122001277 

Обособена позиция № 1 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал от 21.11.2016г. подписано от 

Красимир Милушев  управител  и съдружник на 

фирмата, 2 стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1; 

Участникът е представил:  

1.Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

№ 1 на Възложителя с дата 21.11.2016г. подписано от 

Красимир Милушев управител  и съдружник на фирмата 

в оригинал , 108 стр. 

2. Регистър на рисковете, в оригинал, 70 стр.; 

3. Линеен календарен график в оригинал  9 стр.; 

4. Организационна схема в оригинал 1 стр. 

5. Декларации за експлоатационни показатели, 

декларации за характеристиките на строителни 

продукти, декларации за съответствие, анализен 

сертификат, заверени копия, 153 стр. 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец 2 от  Възложитeля  с дата 
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договор - Образец №2;  

 

21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев   и Иван 

Милушев  -   управители  и съдружници на фирмата в 

оригинал, 2 стр. 

2. Подизпълнител „Архитектурно студио  Чангулев” 

ЕООД е представил декларация по Образец 2 с дата 

15.11.2016г. подписано от Владимир Чангулев  

управител  и съдружник на фирмата в оригинал 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - Образец 

№3; 

 

Участникът е представил декларация по Образец 3 на 

Възложитeля с дата 21.11.2016г. подписано от Красимир 

Милушев управител  и съдружник на фирмата   в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на 

труд - Образец № 4; 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 4 на Възложитeля с дата 

21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев 

управител  и съдружник на фирмата  в оригинал, 1 стр 

2.Подизпълнител „Архитектурно студио Чангулев” 

ЕООД е представил декларация по Образец 4 с дата 

15.11.2016г. подписано от Владимир Чангулев 

управител  и съдружник на фирмата   в оригинал 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 5 на Възложитeля с дата 

21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев 

управител  и съдружник на фирмата в оригинал, 1 стр. 

2.Подизпълнител „Архитектурно студио Чангулев” 

ЕООД е представил декларация по Образец 5 с дата 

15.11.2016г. подписано от Владимир Чангулев 

управител  и съдружник на фирмата   в оригинал 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от 

ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец 7 на Възложитeля  с дата 

21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев 

управител  и съдружник на фирмата  в оригинал 

2.Подизпълнител „Архитектурно студио Чангулев” 

ЕООД е представил декларация по Образец 7 с дата 

15.11.2016г. подписано от Владимир Чангулев 

управител и съдружник на фирмата в оригинал 

Александър Петков Върбанов - представил декларация 

по Образец 7 на Възложитeля с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал 

Александър Ценков Миленков - представил декларация 

по Образец 7 на Възложитeля с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал 

Виктор Йорданов Вичев - представил декларация по 

Образец 7 на Възложитeля  с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

Участникът е представил: 

1.Декларация по Образец 7А – 2 броя от Възложитeля с 

дата 21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев и 

Иван Милушев - управители и съдружници на фирмата - 

оригинал 

2.Подизпълнител „Архитектурно студио Чангулев” 

ЕООД е представил декларация по Образец 7А с дата 

15.11.2016г. подписано от Владимир Чангулев 

управител  и съдружник на фирмата - оригинал  

Александър Петков Върбанов - представил декларация 



 

743 

 

по Образец 7А на Възложитeля  с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал;  

Александър Ценков Миленков -  представил декларация 

по Образец 7А на Възложитeля  с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал 

Виктор Йорданов Вичев -  представил декларация по 

Образец 7А на Възложитeля  с дата 21.11.2016г. 

подписано  в оригинал 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в оригинал, от 

„КРАССТРОЙ” ООД попълнен и подписан с дата дата 

21.11.2016г. подписано от Красимир Милушев и Иван 

Милушев  -   управители  и съдружници на фирмата в 

оригинал 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

   

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – камара на строителите на България  

Удостоверение за строежи първо група  от трета до пета 

пета категория  № I № V009797 – заверено копие, 1 стр. 

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

Година: 2013 оборот: 2 2 98 896 лева 

Година: 2014 оборот: 1 596 982 лева 

Година: 2015 оборот: 1 717 691 лева 

 

Среден оборот: 3,  1 871 189.66 лева 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

Година: 2013 оборот: 2 298 896 лева 

Година: 2014 оборот: 1 596 982 лева 

Година: 2015 оборот: 1 717 691 лева 

 

Среден оборот: 3,  1 871 189.66 лева 
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2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Застрахователна полица №212216225000019/22.08.2016  

ДЗИ „Общо застраховане” за 200 000 лева-  заверено 

копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка): [5] 

 

Строителни работи: 

„Изграждане на Център за настаняване от  семеен тип на 

територията на град Самоков" (Зидарии, хидро и 

топлоизолации фасади и покриви, облицовки и 

настилки, бояджийски работи, вътрешни мазилки, 

дограми, тенекеджийски работи, изграждане Електро, 

ВиК и ОиВ инсталации);  

 

-Довършване на препроектирани незавършени блокове 

от „Сграда за оперативни нужди на ОД на МВР- Видин” 

(Стоманобетонови конструкции, зидарии, 

хидроизолация и топлоизолация покриви топлоизолация 

фасади, мазилки, настилки и облицовки, боядисване, 

шпакловки, гипсокартони, окачени тавани, интериорни 

врати, подмяна дограми, ВиК инсталации, Ел 

инсталации, ОиВ инсталации, вертикална планировка); 

 

-Извършване на строително-ремонтни дейности в 

училищни сгради, включени в схемата за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-

02/2008 сграден фонд, ползван от Професионалната 

гимназия по механоелектротехника - гр. Пазарджик 

(Топлоизолация фасади, дограми, ОиВ, Електро, ВиК 

инсталации, Пожароизвестителна система, Външни 

СМР, Подмяна на водогрейни котли, нова отоплителна 

и дворна мрежа, захранване с нафта и газ на новите 
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котли, КИПиА на котелно и отоплителна система); 

 

„Ремонт и обновяване на читалище „Христо Ботев - 

1884" с. Мирково (Направа нов покрив, ламаринена 

обшивка и хидроизолация, топлоизолация по фасади, 

паркетни настилки, подмяна на дограма, тротоари и 

пътеки, монтаж инвалидни платформи, климатични 

инсталации, ВиК инсталация, направа на санитарни 

възли, ел. инсталации, осветителни тела, 

пожароизвестителна инсталация); 

Приложени са като доказателство следните документи: 

1.Референция от община Самоков – заверено копие, 1 

стр. 

2.Удостоверение №13 от 11.03.2014 – заверено копие, 1 

стр. 

3.Референция № Реф.16/20.06.2014 от МОН, заверено 

копие, 2 стр. 

4.Разрешение за ползване от ДНСК №СТ-05-

873/04.06.2014г., заверено копие, 1 стр. 

5.Разрешение за ползване от ДНСК №СТ-05-

1253/12.08.2015 г., заверено копие, 1 стр.  

6.Удостоверение за добро изпълнение №67/09.09.2015 

НЧ „Хр.Ботев 1884” с. Мирково, заверено копие, 1 стр.  

7.Фактура №0000006376/21.06.16 – Булгарком фасадни  

системи, заверено копие, 1 стр. 

8.Сертификат за контрол №0022/2008.07.18 от НИСИ 

София, заверено копие, 1 стр. 

9.Протокол от контрол №0022-01-0022/18.07.2008 от 

НИСИ София, заверено копие, 5 стр. 

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, 

моля, посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти: 

 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка): [] 

 

Описание Суми Дати Получатели 

Изграждане на Център 

за настаняване от  

семеен тип на 

територията на град 

Самоков"  (зидарии, 

хидро и топло изолации, 

фасади и покриви, 

облицовки и настилки, 

бояджийски работи, 

вътрешни мазилки и 

дограми, тенекеджийски 

работи, изграждане 

електро, ВиК,  ОиВ 

инсталации,   

490 157 

лв без 

ДДС 

03.07.2013 

– 

30.11.2013 

община 

Самоков 

Извършване на 

строително-ремонтни 

дейности в училищни 

сгради, включени в 

схемата за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG161PO001/1.1- 

02/2008 сграден фонд, 

ползван от 

1 089 698. 

Лв без 

ДДС 

28.08.2013-

04.06.2014 

МОН 
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Професионалната 

гимназия по 

механоелектротехника 

гр. Пазарджик, 

(топлоизолация, 

фасади, дограми, ОиВ, 

електро, ВиК, 

пожароизвестителна 

система, външни 

СМР, подмяна на 

водогрейни котли, 

нова отоплителна и 

дворна мрежа, 

захранвяне с нафта и 

газ на новите котли, 

КИП и А на котелно и 

тополителна система) 
Ремонт и обновяване на 

читалище „Христо 

Ботев-1884” с. Мирково 

(направа на нов покрив с 

ламаринена обшинвка и 

ходроизолация, 

топлоизолация по 

фасади, паркетни 

настилки, подмяна на 

дограма, тротоари и 

пътеки, монтаж 

инвалидни платформи, 

климатични инсталации, 

ВиК инсталация, 

направа на санитарни 

възли, ел. инсталации, 

осветителни тела, 

пожаро – известителна 

инсталация) 

629 910 

лева без 

ДДС 

27.11.2014 

-20.07. 

2015 

Читалище 

„Христо 

Ботев-

1884” с. 

Мирково 

   
 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Ръководител екип - Венцислав Атанасов Строителен 

инженер, диплома серия А 92 №000346 /1993г от ВИАС, 

Професионален опит като технически ръководител – 

заверено копие 

Проф. опит : 7 години и 9 месеца 

Професионална автобиография – в оригинал 

07.11.2016г.  

8 изпълнени обекта, съгласно приложена 

професионалната автобиография 

Декларация за ангажираност в оригинал от 21.11.2016г. 

 

Технически ръководител - Георги Илиев Хаджийски, 

Строителен техник, диплом  №023032 / 1979 от 

Техникум по строителство  „Георги Златков" гр. 

Брацигово – заверено копие 

Професионален опит като технически ръководител над 

16 години.; 

Професионална автобиография , в оригинал 07.11.2016г.  

Декларация за ангажираност, в оригинал от 21.11.2016г. 

 

Специалист по електротехника - Александър Петков 

Върбанов, Техник по електроенергия и ел.обзавеждане, 
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диплом №010094/1971 от Техникум по 

механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров" гр.Самоков, 

Професионален опит 44 години; 

 

Специалист по ВиК - Виктор Йорданов Вичев, 

Инженер по ВиК, диплом серия ОП №002860 / 1969г, 

Професионален опит по специалността над 31 години; 

Специалист ОиВ - Александър Ценков Миленков, 

Машинен инженер, 2002г., №81070/19.11.2002, ТУ 

София, ГБС-София"АД, Инженер ОВиК, Изграждане на 

отоплителна инсталация, Професионален опит по 

специалността 16 година; 

 

Специалист за контрол по качеството - 

Красимир Иванов Милушев, Правоспособност по 

контрол на качеството, Удостоверение № 4133 от 

17.02.2016 издадено от ЦПО Виана – заверено копие  

Опит по специалността 17 години;  

Професионална автобиография,  в оригинал 07.11.2016г.  

Диплома от УАСГ №15451 /2003 – заверено копие 

Декларация за ангажираност в оригинал от 21.11.2016г. 

 

Специалист по ЗБУТ - Иван Красимиров Милушев, 

Строителен инженер, Специалист по безопасност и 

здраве ЗБУТ, 

 Професионална автобиография, в оригинал 07.11.2016г.  

Диплома №004938/03.10.72 г. – заверено копие 

Удостоверение от 18.09.2015г.  – заверено копие, 

Декларация за ангажираност в оригинал от 21.11.2016 г. 

1 стр. 

Участие в следните обекти: 

СМР в ФДМ - София 02.2009г-12.2009г; 

Жилищна сграда, ул."Пирин"87 11.2009г. 02.2011 г; 

СМР в Център за подготовка на ученици" 01.2012г - 

06.2012г; 

СМР в ОУ „Темелко Ненков" гр.Перник 05.2012Г—

12.2012г; 

СМР „Сграда за опер. нужди МВР" 02.2013г- 12.2013г; 

Изграждане на Център от семеен тип 07.2013г - 

11.2013г; 

СМР ПГМЕТ гр.Пазарджик; 08.2013г - 06.2014г; 

НЧ „Христо Ботев-1884" 11.2014г-07.2015г; 

9.Студентски общежития „Чайка2" гр.Пловдив 12.2015г 

— 02.2016г ръководител на обекта и координатора по 

безопасност и здраве преди започването на работата. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

Фасадно скеле - 2072 кв.м.  

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

Система за управление на качеството ISO 9001:2008 – 

заверено копие 
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следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Отговор Да 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен 

състав: 

За изпълнение на проектирането: 

 

Проектант по част „Архитектурна“ –   

 1.арх. Владимир Асенов Чангулев, Специалност по 

диплома - Магистър - „Архитект”, Удостоверение за 

ППП, издадено от КАБ №04275 - част „Архитектура“  - 

заверено копие 

 

 2. Проектант по част „Конструкции“ - 

инж. Михаил Георгиев Барзов, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер“, 

Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност, 

издадено от КИИП, Регистрационен №13256 - по части: 

„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на 

строителството“  -заверено копие 

 

3.Проектант по част „Електро“ - инж. Лариса 

Викторовна Кълнъкова, Специалност по диплома - 

Магистър - „Електроинженер“ , Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01213 - част „Електрическа“ – 

заверено копие 

 

4.Проектант но част „ВиК“ - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 – заварено копие - част 

„Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения“ 

 

5.Проектант по част „ОВ“ - инж. Иванка Петрова 

Кралева, Специалност по диплома – Магистър ППП 

№014998, изд. от КИИП – заверено копие -1 стр. 

„Машинен инженер“,Удостоверение за ППП издадено 
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от КИИП №04998 - част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топло и 

газоснабдяване“ 

 

6.Проектант по част „Енергийнаефективност” - инж. 

Мила Иванова Евтимова- Черкезова, Специалност по 

диплома Магистър „Машиненинженер“, 

Удостоверение за ППП издадено от КИИП №13125 - 

част „Технология на енергийните производства“, - 

заверено копие Удостоверение за професионална 

квалификация № ЕС 494/02 октомври 2008 г., издадено 

от Технически Университет - София за „Обследване на 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ – 

заверено копие 

7.Проектант по част „ПБЗ” - инж. Михаил Георгиев 

Барзов, Специалност по диплома - Магистър - 

„Строителен инженер“, Удостоверение за Пълна 

проектантска правоспособност, издадено от КИИП, 

Регистрационен № 13256 - по части: „Конструктивна“ и 

„Организация и изпълнение на строителството“ – 

заверено копие 

 

8.Проектант по част „Пожарна безопасност” - инж. 

Евтим Димитров Евтимов, Специалност по диплома - 

Магистър - „Инженер по противопожарна техника и 

безопасност“, Удостоверение за ППП издадено от 

КИИП №41929 - част „Интердисциплинарна част 

пожарна безопасност изпълнена съгласно ЗУТ и 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и приложение №3 към чл.4, 

ал.1 от Наредба 1з 1971 за СТПНОБП“ – заварено копие 

 

9.Технически контрол по част „Конструкции“ - инж. 

Георги Константинов Барзов, Магистър - „Строителен 

инженер по хидротехническо строителство“, 

Удостоверение за упражняване на технически контрол 

по част „Конструктивна“ издадено от КИИП №01288, в 

частта „Конструкции на сградии съоръжения“ – 

заверено копие 

 

10. Проектант по част „План за управление на 

строителните отпадъци” - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 - част „Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения“, 

Сертификат издаден от КИИП №00109/19.11.2013г. За 

обучение по Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали от 13.11.2012 г.- заверено копие 

 

За изпълнение на строителството: 
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Ръководител екип - Венцислав Атанасов Строителен 

инженер, диплома серия А 92 №000346 /1993г от ВИАС, 

Професионален опит като технически ръководител 7 

години и 9 месеца. 

Технически ръководител - Георги Илиев Хаджийски, 

Строителен техник, диплом I № 023032 / 1979 от 

Техникум по строителство „Георги Златков" 

гр.Брацигово, 

Професионален опит като технически ръководител над 

16 години; 

Специалист по електротехника - Александър Петков 

Върбанов, Техник по електроенергия и ел.обзавеждане, 

диплом №010094/1971 от Техникум по 

механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров" гр.Самоков, 

Професионален опит 44 години; 

Специалист по ВиК - Виктор Йорданов Вичев, 
Инженер по ВиК, диплом серия ОП №002860 / 1969г, 

Професионален опит по специалността над 31 години; 

 

Специалист ОиВ - Александър Ценков Миленков, 
Машинен инженер, 2002г., №81070/19.11.2002, ТУ 

София, ГБС-София"АД, Инженер ОВиК, Изграждане на 

отоплителна инсталация, Професионален опит по 

специалността 16 година; 

 

Специалист за контрол по качеството - Красимир 

Иванов Милушев, Правоспособност по контрол на 

качеството, Удостоверение №4133/17.02.2016 издадено 

от ЦПО Виана, Опит по специалността 17 години; 

 

Специалист по ЗБУТ - Иван Красимиров Милушев, 
Строителен инженер, Специалист по безопасност и 

здраве ЗБУТ, Удостоверение от 18.09.2015г. 

Диплома рег. №15451/2003г изд. от УАСГ, строителен 

факултет София,  

 

Водещ проектант: Владим Чангулев 

Ръководител строителен екип: Венцислав Атанасов 

Управители фирма „КРАССТРОЙ”ООД – Красимир 

Милушев и Иван Милишев 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

ISO 14001:2015 – заверено копие 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

Неприложимо 

Ср. Численост : 

2013 – 21 бр. 

2014 – 20 бр.  

2015 -21 бр. 

Ръководен състав: 

2013 – 1 бр. 

2014 – 1 бр.  
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2015 - 2 бр 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

Фасадно скеле - 2072 кв.м. 

 
10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

 Изпълнение на проектиране и авторски надзор – 2,36% 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

Отговор: Да 

 

ISO 9001-2015  -  

 

Сертификат ISO 9001-2015  - № BG.120850Q/ U валиден 

до 17.10.2019г. изд. от BUREAU VERITAS,  заверено 

копие 1 стр. 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

  

Отговор: Да 

 

ISO 14001:2015 – заверено копие  

 

 

Сертификат ISO 14001-2015 - № BG.120850Е/U валиден 
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или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

до 17.10.2019г. изд. от BUREAU VERITAS, заверено 

копие, 1 стр. 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил изцяло исканата информация  

 

12. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в оригинал от 

подизпълнителя „Архитектурно студио Чангулев“ 

ЕООД, попълнен и подписан с дата 15.11.2016 от 

Владимир Чангулев  управител и собственик  на 

фирмата  подизпълнител в оригинал 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, конфликт 

на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание 

за всички критерии за 

подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

Търговски регистър 

КАБ Удостоверение за регистрация на проектанското 

бюро изх.№СОИ-93/08.08.2016 г. – заверено копие 

КИИП  

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 
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стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Полица №13180162180000002 за 300000 – ЗАД 

„Алианц”  - заверено копие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”   

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  
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 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период
 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, 

моля, посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти: 

Описание Суми  Дати Получатели 

Изготяне на 

проектна 

документация   

„Въвежданe 

мерки за 

енергийна 

ефективно на  

многофамилна 

жилищна сграда 

находяща се в 

УПИ II-за 

жилищно 

строителс тво и 

гаражи кв.163 на 

к-с "Крум 

Бъчваров", по 

плана на гр. 

Видин, 

общ.Видин 

за„ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ № 3 - 

"Крум 

Бъчваров" блок 

3/вх.А и Б/-

2015” , гр. 

Видин“ 

30000 лв. 

без ДДС  

25.04.2016г. 

до 

11.05.2016г. 

„Артибет” 

ЕООД, гр.  

София, район 

„Триадица” , 

ж. к. „Гоце 

Делчев”, бл. 

258, вх. Б, ет. 

3, ап. 6 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи
,
 особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Проектант по част „Архитектурна“ –   
1.арх. Владимир Асенов Чангулев, Специалност по 

диплома - Магистър - „Архитект”, Удостоверение за 

ППП, издадено от КАБ №04275 - част „Архитектура“  - 

заверено копие; 

 

2 . Проектант по част „Конструкции“ - 
инж. Михаил Георгиев Барзов, Специалност по диплома 

- Магистър - „Строителен инженер“, Удостоверение за 

Пълна проектантска правоспособност, издадено от 

КИИП, Регистрационен №13256 - по части: 

„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на 

строителството“  -заверено копие; 

 

3.Проектант по част „Електро“ - инж. Лариса 

Викторовна Кълнъкова, Специалност по диплома - 

Магистър - „Електроинженер“ , Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01213 - част „Електрическа“ – 

заверено копие 

 

4.Проектант но част „ВиК“ - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 – заварено копие - част 

„Водоснабдителни и канализационни инсталации на 

сгради и съоръжения“ 

 

5.Проектант по част „ОВ“ - инж. Иванка Петрова 
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Кралева, Специалност по диплома – Магистър ППП 

№04998 – заверено копие -

„Машиненинженер“,Удостоверение за ППП издадено от 

КИИП №04998 - част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника, топло и 

газоснабдяване“ 

 

6.Проектант по част „Енергийнаефективност” - инж. 

Мила Иванова Евтимова- Черкезова, Специалност 

по диплома Магистър „Машиненинженер“, 

Удостоверение за ППП издадено от КИИП №13125 - 

част „Технология на енергийните производства“, - 

заверено копие Удостоверение за 

професионална квалификация № ЕС 494/02 октомври 

2008 г., издадено от Технически Университет - София за 

„Обследване на енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради“ – заверено копие 

 

7.Проектант по част „ПБЗ” - инж. Михаил Георгиев 

Барзов, Специалност по диплома - Магистър - 

„Строителен инженер“, 

Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност, 

издадено от КИИП, Регистрационен № 13256 - по части: 

„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на 

строителството“ – заверено копие 

 

8.Проектант по част „Пожарна безопасност” - инж. 

Евтим Димитров Евтимов, Специалност по диплома - 

Магистър - „Инженер по противопожарна техника и 

безопасност“, Удостоверение за ППП издадено от 

КИИП №41929 - част „Интердисциплинарна част 

пожарна безопасност изпълнена съгласно ЗУТ и 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и приложение №3 към чл.4, 

ал.1 от Наредба 1з 1971 за СТПНОБП“ – заварено копие 

 

9.Технически контрол по част „Конструкции“ - инж. 

Георги Константинов Барзов, Магистър - „Строителен 

инженер по хидротехническо строителство“, 

Удостоверение за упражняване на технически контрол 

по част „Конструктивна“ издадено от КИИП №01288, в 

частта „Конструкции на сградии съоръжения“ – 

заверено копие 

 

10.Проектант по част „План за управление на 

строителните отпадъци” - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 - част „Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения“, 

Сертификат издаден от КИИП №00109/19.11.2013г. За 

обучение по Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
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материали от 13.11.2012 г.- заверено копие; 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, 

за стоки или услуги, които 

са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Отговор Да  

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен 

състав: 

Проектант по част „Архитектурна“ –   
1.арх. Владимир Асенов Чангулев, Специалност по 

диплома - Магистър - „Архитект”, Удостоверение за 

ППП, издадено от КАБ №04275 - част „Архитектура“  

2 . Проектант по част „Конструкции“ - инж. Михаил 

Георгиев Барзов, Специалност по диплома - Магистър 

- „Строителен инженер“, Удостоверение за Пълна 

проектантска правоспособност, издадено от КИИП, 

Регистрационен №13256 - по части: „Конструктивна“ и 

„Организация и изпълнение на строителството“  

 

3.Проектант по част „Електро“ - инж. Лариса 

Викторовна Кълнъкова, Специалност по диплома - 

Магистър - „Електроинженер“ , Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01213 - част „Електрическа“ 

 

4.Проектант но част „ВиК“ - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 - част „Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения“ 

 

5.Проектант по част „ОВ“ - инж. Иванка Петрова 
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Кралева, Специалност по диплома – Магистър ППП 

№04998 „Машиненинженер“,Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №04998 - част „Отопление, 

вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и 

газоснабдяване“ 

 

6.Проектант по част „Енергийнаефективност” - инж. 

Мила Иванова Евтимова- Черкезова, Специалност по 

диплома Магистър „Машиненинженер“, 

Удостоверение за ППП издадено от КИИП №13125 - 

част „Технология на енергийните производства“, 

Удостоверение за професионална квалификация № 

ЕС 494/02 октомври 2008 г., издадено от Технически 

Университет - София за „Обследване на енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради“ 

 

7.Проектант по част „ПБЗ” - инж. Михаил Георгиев 

Барзов, Специалност по диплома - Магистър - 

„Строителен инженер“, Удостоверение за Пълна 

проектантска правоспособност, издадено от КИИП, 

Регистрационен № 13256 - по части: „Конструктивна“ и 

„Организация и изпълнение на строителството“ 

 

8.Проектант по част „Пожарна безопасност” - инж. 

Евтим Димитров Евтимов, Специалност по диплома - 

Магистър - „Инженер по противопожарна техника и 

безопасност“, Удостоверение за ППП издадено от 

КИИП №41929 - част „Интердисциплинарна част 

пожарна безопасност изпълнена съгласно ЗУТ и 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и приложение №3 към чл.4, 

ал.1 от Наредба 1з 1971 за СТПНОБП“ 

 

9.Технически контрол по част „Конструкции“ - инж. 

Георги Константинов Барзов, Магистър - „Строителен 

инженер по хидротехническо строителство“, 

Удостоверение за упражняване на технически контрол 

по част „Конструктивна“ издадено от КИИП №01288, в 

частта „Конструкции на сградии съоръжения“  

 

10.Проектант по част „План за управление на 

строителните отпадъци” - инж. Маринела 

Веселинова Моцинова - Яковска, Специалност по 

диплома - Магистър - „Строителен инженер по 

водоснабдяване и канализация“, Удостоверение за ППП 

издадено от КИИП №01995 - част „Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения“, 

Сертификат издаден от КИИП №00109/19.11.2013г. За 

обучение по Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали от 13.11.2012 г. 

  

б) Водещ проектант е: Проектант по част 

„Архитектурна” – арх. Владимир Асенов Чангулев, 
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Специалност по диплома – Магистър – „Архитект”, 

Удостоверение за ППП, издадено от КАБ № 04275 – 

част „Архитектура” 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

Неприложимо 

За 2013, 2014 и 2015 – 2 човека 

Ръководен състав за 2013,2014 и 2015 – 1 човек 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Сертификат  

ISO 9001:2015  от 26.08.2016г.- заверено копие 

 

 

/www.otc-bg.com/ Орган за сертификация на системи за 

управление – ОТС, Сертификат БДС EN ISO 9001:2015, 

№ СУК 03404 
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Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

ISO 14001:2015 - заверено копие 

 

/www.otc-bg.com/ Орган за сертификация на системи за 

управление – ОТС, Сертификат БДС EN ISO 

14001:2015, № СУОС 05115 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил изцяло исканата информация  

 Документи Удостоверение за добро изпълнение от 13.05.2016 от 

фирма „Артибед” ЕООД – заверено копие, 1 стр. 

13. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Трето лице: Александър Петков Върбанов, ЕГН 

5108047408 – специалист електротехника -  представил 

ЕЕДОП в оригинал, попълнен и подписан с дата 

21.11.2016  

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 
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субекти” 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, конфликт 

на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание 

за всички критерии за 

подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 
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в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

  

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

Строителни работи: 3 

Ел.техник  - 70-71 г. в радиозавод гр.Самоков 

73-77 г. –ДДЗ „А.Терзийски” гр. Самоков 

77-81 г. СД „ИСС”  

81-88 г. БКС Самоков 

88-91 г. ДСО „Хидрострой” Дупница 

 

Представени документи: 

Професионална автобиография  с дата 07.11.2016 г. в 

оригинал 

Декларация за ангжираност с дата 21.11.2016 г. в 
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разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

оригинал 

Граждански договор №1/21.11.2016г. с фирма 

„Красстрой” ООД – в оригинал  

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, 

моля, посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти: 

 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, 

за стоки или услуги, които 

са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 
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или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 

Специалист по електротехника  

Техникум по механоелектотехника диплома 

№010094/71 г.  – заверено копие 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

Отговор: 
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управление 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата информация  

 

14. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Трето лице - Александър Ценков Миленков  ЕГН 

7610056280 – специалис ОВ е  представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 21.11.2016г. 

 1. Информация за Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, конфликт 

на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание  
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за всички критерии за 

подбор” 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 
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информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Изграждане на отоплителни и климатични инсталации  

ЕТ „Албос- Борисова” 2000-2002 г. 

2002-2003 г. „Аблос” ЕООД 

2003-2005 г. ГБС София АД 

2005 – „Аблос” ЕООД 

2014-2015 „Красстрой”ООД 

 

Представени документи: 

Професионална автобиография  с дата 07.11.2016 г. в 

оригинал 

Декларация за ангжираност с дата 21.11.2016 г. в 

оригинал 

Граждански договор №3/21.11.2016 г. с фирма 

„Красстрой” ООД – в оригинал 

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период
 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, 

моля, посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти: 

 

 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Специалист ОВ – машинен инженер  

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

 



 

770 

 

за проучване и изследване 

са както следва: 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, 

за стоки или услуги, които 

са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 

Машинен инженер Диплома №81070/19.11.2002 г. на ТУ 

София – заверено копие 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 
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бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 
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други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата информация  

 

15. Единен европейски документ 

за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 

- участникът следва да попълни 

следната информация:  

Трето лице - Виктор Йорданов Вичев  ЕГН 

4204127425  - специалист ВиК е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 21.11.2016 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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несъстоятелност, конфликт 

на интереси или 

професионално нарушение 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание 

за всички критерии за 

подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 
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годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

ОСП „ВиК” от 69-82 г.  

Дирекция за изграждане на Боровец – 86-91г.  

Хотелски комплекс Самоков 91-2001 г. 

Рила строй 2001-2005 г.  

ЕМДИ ООД – 2006-2013 г. 

Красстрой ООД 2014 г. 

 

Представени документи: 

Професионална автобиография  с дата 07.11.2016г. в 

оригинал 

Декларация за ангжираност с дата 21.11.2016г. в 

оригинал 

Граждански договор №2/21.11.2016г. с фирма 

„Красстрой” ООД – в оригинал 

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, 

моля, посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 
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субекти: 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, 

за стоки или услуги, които 

са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

 

Инженер ВиК Диплома серия ОП №002860/1969 г. – 

заверено копие 
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състав: 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител 
изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 
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III.46.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

             

1. Участникът „КРАССТРОЙ” ООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за изпълнение 

на проектирането - „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД, но не е изпълнил 

изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

задължения, съгласно част III „Изисквания към участниците”, точка 7.7.1. от Част ІІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя.  

2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от 

част В „Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: Проектант по част 

„Конструкции“ - инж. Михаил Георгиев Барзов, Проектант по част „Електро“ - инж. 

Лариса Викторовна Кълнъкова, Проектант но част „ВиК“ - инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, Проектант по част „ОВ“ - инж. Иванка Петрова Кралева, Проектант 

по част „Енергийнаефективност” - инж. Мила Иванова Евтимова- Черкезова, Проектант 

по част „ПБЗ” - инж. Михаил Георгиев Барзов, Проектант по част „Пожарна 

безопасност” - инж. Евтим Димитров Евтимов, Технически контрол по част 

„Конструкции“ - инж. Георги Константинов Барзов, Проектант по част „План за 

управление на строителните отпадъци” - инж. Маринела Веселинова Моцинова - 

Яковска, за които не са представени доказателства от участника или подизпълнителя за 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата информация  
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правната връзка между тях, както и документи за поетите от проектантите задължения. 

Участникът не е представил отделен ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Михаил 

Георгиев Барзов, инж. Лариса Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, инж. Иванка Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - 

Черкезова, инж. Евтим Димитров Евтимов, инж. Георги Константинов Барзов, в случай, 

че желае да ползва капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно 

точка 13.1.3 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал, 

подизпълнителят следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 

10.6.1 и във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД не е попълнил коректно 

част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като е посочил в „част, раздел/точка/и 

Раздел А-Г от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията която е предоставена, за целите на процедурата 

за възлагане на обществената поръчка, без да посочи за кои части се отнасят разделите. 

 

III.46.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „КРАССТРОЙ” ООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД задължения, съгласно точка 

7.7.1, част III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

2.Участникът или подизпълнителят да представят доказателства за правната връзка 

между проектантите посочени в ЕЕДОП – а на подизпълнителя, а именно: инж. Михаил 

Георгиев Барзов, инж. Лариса Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова 

Моцинова - Яковска, инж. Иванка Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - 

Черкезова, инж. Михаил Георгиев Барзов, инж. Евтим Димитров Евтимов, инж. Георги 

Константинов Барзов, инж. Маринела Веселинова Моцинова - Яковска, както и 

документи за поетите от проектантите задължения. Участникът да представи отделен 

ЕЕДОП за всеки от проектантите инж. Михаил Георгиев Барзов, инж. Лариса 

Викторовна Кълнъкова, инж. Маринела Веселинова Моцинова - Яковска, инж. Иванка 

Петрова Кралева, инж. Мила Иванова Евтимова - Черкезова, инж. Евтим Димитров 

Евтимов, инж. Георги Константинов Барзов, в случай, че желае да ползва капацитета им 

като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор”от  

документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на проектирането е собствен персонал на 

подизпълнителя, участникът следва да представи ЕЕДОП от подизпълнителя с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6.1 и във 

връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

3.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД да представи ЕЕДОП, с 

коригирана информация, посочена в точка III.46.1.3. от настоящия протокол. 

 

III.47. Оферта № 47 от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 2   

 

 Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, 
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приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала 

на район „Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 47 - РСЛ16-ТД26-

2008/23.11.2016г. - „КАПИТОЛ ГРУП” 

ЕООД, ЕИК 131112176 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на 

документите в офертата – в оригинал от 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата в оригинал, 3 стр. 

Приложена декларация за 

конфиденциалност по чл. 102 ал.1 от ЗОП 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

 

3. Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил: 

1.Предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя с 

дата 22.11.2016г. подписано от Таня 

Савчовска управител на фирмата, в 

оригинал, 6 стр., ведно с  

2. Приложения 1, 2 и 3 са подписани от 

Таня Савчовска управител на фирмата с 

дата 22.11.2016 г., в оригинал 120 стр. 

3. Линеен календарен график, 4 стр.; 

4. Декларации за съответствие, 

декларации за експлоатационни 

показатели, сертификати, заверени копия, 

79 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложитeля с дата 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата   

 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата  

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата   

 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложитeля  с дата 

222.11.2016г. подписано от Таня 

Савчовска управител на фирмата  

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата   

Представена е декларация  Образец 7 на 
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Възложитeля  от подизпълнителя „ВИП 

ПРОЕКТ БГ” ЕООД от управителя 

Трендафила Кьосева с дата 21.11.2016г. в 

оригинал 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

 Участникът е представил декларация по 

Образец 7А на Възложитeля  с дата 

22.11.2016г. подписано от Таня Савчовска 

управител на фирмата   

Представена е декларация  Образец 7А на 

Възложитeля от подизпълнителя „ВИП 

ПРОЕКТ БГ” ЕООД от управителя 

Трендафила Кьосева с дата 21.11.2016  в 

оригинал 

Представена е декларация Образец 7А на 

Възложитeля от подизпълнителя „ВИП 

ПРОЕКТ БГ” ЕООД от собственика 

Недка Ракаджиева с дата 21.11.2016  в 

оригинал 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД  

е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 22.11.2016г. 

подписано от Таня Савчовска управител 

на фирмата  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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нарушение 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел А „Годност” 

 

ЦПРС – Камара на строителите на 

България  

Първа група: строежи от високо 

строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоражения  - 

Удостоверение  №I-TV014269  - строежи 

от първа категория  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот 

за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

 

Година 2013г.- 19 108 000 лева 

Година 2014г.- 13 549 000 лева 

Година 2015г. – 43 749 000 лева 

 

 Приложени документи: 

Счетоводен баланс 2013г. – заверено 

копие 

Отчет за приходите и разходите 2013г. – 

заверено копие 

 

Счетоводен баланс 2014г. – заверено 

копие 

Отчет за приходите и разходите  2014г. – 

заверено копие 

Счетоводен баланс 2015г. – заверено 

копие 

Отчет за приходите и разходите  2015г. – 

заверено копие  

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, 

обхваната от поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови години, 

е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот 

в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, е 

както следва: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

 

Година 2013г.- 16 673 000 лева 

Година 2014г.- 5 974 000 лева 

Година 2015г. – 36 572 000 лева 

 

 

Приложени документи: 

Справка за приходите на строителното 

предприятие по видове строителство за 

2013 г. – заверено копие 

Справка за приходите на строителното 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

предпришятие по видове строителство за 

2014 г. – заверено копие 

Справка за приходите на строителното 

предпришятие по видове строителство за 

2015 г. – заверено копие 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Като доказателство е приложена 

Застрахователна полица 

№0000528596/02.09.2016  ЗД „Армеец” 

АД за 600 000 лева -  заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [5] 

 

Строителни работи: 

Обект: „Ремонт и реконструкция на 

сградата на Народно читалище 

"Христо Ботев -1940" и създаване на 

център за регионален туризъм, 

експониране на местно природно и 

културно наследство в ПИ 

15031.501.460, гр. Главиница, общ. 

Главиница"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 

300 176,25 лева без ДДС. 

Обектът е изпълнен за периода:  

От 08.07.2015г. до 29.12.2015г.; 

Получател: Община Главиница, гр. 

Главиница, ул. „Витоша" №44,  

представлявана от Сюзан Хасан - Кмет на 

Общината.  

Изпълнени строителни дейности,  

сходни с предмета на поръчката, по  

части, както следва: 

Част „Архитектурна и СК”- Външна 

топлоизолация от EPS 80 мм. по външни 

стени - 360м2; Направа на топлоизолация 

на покрив с минерална вата 10 см. - 

389м2; Облицовка с гипсокартон - 

389,00м2. 

Част „Отопление и вентилация"-Доставка 

и монтаж на котел, стоманен на твърдо 

гориво, с мощност 151 kW -1 бр.; Монтаж 

на циркулационни помпи: с Q=8.6м3/ч, 

Н=8м. - 1бр., Q=8.6м3/ч, Н=2,5м. - 1бр.; 

Монтаж на стоманен тръбопровод 70/76 – 

3.10м.; 

Монтаж на стоманена тръба 11/2"-

43,80м., тръба 11/4" - 91,10м.; тръба 1/2" - 

108,00м., тръба ¾ “ - 75,50м., тръба 1" - 
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82,60м., вкл. съпътстващи фасонни части; 

Реконструкция на отоплителна 

инсталация – 389.10м.; Доставка и 

монтаж на Алуминиеви радиатори: 500/18 

- 3бр., 500/20 - 1бр., 500/10 - 3бр., 500/15 - 

7бр., 500/16 - 4бр., 600/15 - 5бр., 600/16 - 

4бр, 600/12 - 2бр, 600/10 - 1бр., 600/8 - 

1бр., 600/18 - ббр.; Окомплектовка за 

алуминиев радиатор-33бр. 

Част „Електрическа" - Доставка и монтаж 

на луминисцентно осветление с ЕПРА, IP-

44: 2x36W - 7бр., 3x36W - 38бр., 2xl8W - 

13 бр.; Доставка и монтаж на обикновен 

контакт за скрита инсталация, IP- 44-

29бр.; ключове за скрита инсталация, IР-

20 — 22бр.; Доставка и монтаж на 

проводник ПВВМБ1: 3х1,5мм2 - 230,00м., 

3х4мм2 - 120,ООм., 3х2,5мм2 - 40,00м.; 

  

Доставка и монтаж на PVC 

инсталационен канал на проводник СВТ: 

3х1,5мм2 - 16,00м., 3х2,5мм2 - 12,00м., 

5х16мм2 - 40,00.; Монтаж на 

конвенционална пожароизвестителна 

система FS 5100/6, окомплектовка с 6 

пожароизвестителни линии 1бр.; Монтаж 

на оптично-димен пожароизвестител - 

22бр., ръчен пожароизвестител - 9бр., 

вътрешна сирена - 3бр., паралелен 

сигнализатор - 11бр.; Изтегляне на PVC 

кабелни канали 2х0,5мм2 - 160,00м.; PVC 

стенни канали - 120,00м. 

 

2. Обект: „Преустройство на първи и 

втори етаж от триетажна СБАЛВБ - 

Годеч в медицински център с 

местонахождение: УПИ I, кв. 63 по ЗРП 

на гр. Годеч, Софийска област"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 

Обща стойност на договора: 

434 497,32 лева без ДДС, от които: 

За обект „Преустройство на първи и 

втори етаж от триетажна СБАЛВБ - 

Годеч в медицински център с 

местонахождение: УПИ I, кв. 63 по ЗРП 

на гр. Годеч, Софийска област» - 310 

411,92 лева без ДДС 

За обект: „Допълнително извършване 

на СМР на обекти в проекта 

"Подобряване на здравното 

обслужване в община Годеч чрез 

изграждане на модерен здравен 

център" - 124 085,40 лева без ДДС 

Обектът е изпълнен за периода: от 
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31.07.2013г. до 16.05.2014г.; 

Получател: Община Годеч, гр. Годеч, пл. 

„Свобода" №1, представлявана от Андрей 

Андреев - Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 

сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

- За обект „Преустройство на първи и 

втори етаж от триетажна СБАЛВБ - 

Годеч е медицински център с 

местонахождение: УПИI, не. 63 по ЗРП 

на гр. Годеч, Софийска област”: 

Част „Архитектура" - Външна 

топлоизолация от EPS 80 мм. по външни 

стени - 1106,00м2; Топлоизолация за 

обръщане около отвори - 345,60м.; 

Полагане на цокъл на каменни плочи, с 

вкл. топлоизолация EPS 80мм. - 140,00м2; 

Направа на влагоустойчив гипсокартон 

12,5см. по стени - 320,00м2; Направа на 

окачен таван от гипсокартон 

влагоустойчив - 205,00м2; Направа на 

гипсокартон по стени 12,50см. - 345,00м2. 

Част „Електро" - Доставка и монтаж на 

кабел СВТ 5х3,5мм2 - 150,00м., СВТ 

5х6мм2 - 80,00м.; Доставка и монтаж на 

осветително тяло с ЛЛ, IP-54: lx58W -

10бр., 2x36W - 20бр., lx36W - 17бр., 

4xl8W - 78бр., 2xl8W - 115бр.; Доставка и 

монтаж на контакт за скрита инсталация, 

IP-44 - 12бр.; ключове за скрита 

инсталация - 140бр.; Доставка и монтаж 

на кабел СВТ: 1х1,5мм2 - 40,00м., 

2х1,5мм2 - 385,00м., 3х1,5мм2 - 

1625,00м.; 4х1,5мм2 - 1464,00м.; 

5х1,5мм2 - 288,00м.; 5х2,5мм2 - 254,00м.; 

Доставка на контакти тип „Шуко" - 16 A, 

230V - ІР44 - 30бр., IP20 - 120бр. 

Част „Отопление и вентилация" - Монтаж 

на котел на водогреен принцип на 

биомаса - 1бр.; Циркулационни помпи - 

Ц=1,8мЗ/ч, Н=6м. - 1бр., Q=1,1мЗ/ч, 

Н=3м. - 1бр., Q=0,50мЗ/ч, Н=10м. - 1бр., 

Q=1,50м3/ч, Н=10м. - 1бр.; Реконструкция 

на отоплителна инсталация - 660,00м.; 

Доставка и монтаж на Алуминиеви 

радиатори: 500/3 -4бр., 500/4 - ббр., 500/5 

- 2бр., 500/6 - 2бр., 500/7 - 3бр., 500/8 - 

26бр., 500/9 - 8бр., 500/10 - 9бр., 500/11 - 

4бр., 500/12 - 2бр.; Окомплектовка за 

алуминиев радиатор - 66бр.; Полагане на 

полиетиленови тръби с алуминиева 

вложка: 16x2,2мм. - 400,00м., 20x2,8мм. - 

42,00м., 25x3,5мм. - 65,00м., 32x4,4мм. - 
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64,00м., 40x5,5мм. - 71,00м., 50x6,9мм. - 

18,00м. 

За обект: „Допълнително извършване 

на СМР на обекти в проекта 

"Подобряване на здравното 

обслужване в община Годеч чрез 

изграждане на модерен здравен 

център": Част „Архитектура"-

Доставка и монтаж на окачен таван - 

206,39м2. 

Част„Електро"-Доставка и монтаж на 

кабел СВТ 3х2,5мм2 -1050,00м., 

Изграждане на интернет инсталация - 

395м. и телевизионна инсталация - 286м. 

3. Обект: „Изграждане на център за 

настаняване от семеен тип и Защитено 

жилище за деца и младежи с 

увреждания в град Севлиево"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 

731 082,58 лева без ДДС, от които: 

За обект „Център за настаняване от 

семеен тип в УПИ I, кв. 61б, по плана 

на гр. Севлиево” - 465 957,54 лева без 

ДДС 

За обект „Преустройство на 

съществуващи жилищни сгради и 

пристройка, предвидени за Защитено 

жилище за деца и младежи с 

увреждания в УПИ XXI-2608,2609, 

кв.111 по плана на гр. Севлиево» - 265 

125,05 лева без ДДС Обектът е 

изпълнен за периода: от 14.02.2013г. до 

09.08.2013г.; 

Получател: Община Севлиево, гр. 

Севлиево, пл. „Свобода" №1, 

представлявана от Д-р Иван Иванов - 

Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 

сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

- Обект: „Изграждане на център за 

настаняване от семеен тип и Защитено 

жилище за деца и младежи с увреждания 

в град Севлиево": 

Част „АС" - Направа на гипсокартон 

24мм. - 480м2; Направа на топлоизолация 

по покрив от минерална вата Юсм. - 

705м2; Външна топлоизолация от XPS 

плоскости с 8см. дебелина - 564м2, вкл. 

съпътстващи видове работи. 

Част „Ел." - Доставка и монтаж на 

плафонера в комплект с основа - 4бр., 

плафонера с КЛЛ ІР 54 - ббр.; Доставка и 

монтаж на луминисцентно осветление: 
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lxl8W - 12бр., 4xl8W - 27бр., 2x36W - 

3бр.; Доставка и монтаж на обикновен 

ключ - 45бр., сериен - 5бр., девиаторен - 

8бр.; Доставка и монтаж на датчик за 

движение - 3бр.; Доставка и монтаж на 

контакт, тип „Шуко" - 36бр., тип „Шуко"- 

двоен - 23бр.; Изтегляне на проводник 

ПВ: 

3х4мм2 - 50,00бр.; Изтегляне на 

проводник СВТ: 3х4мм2 - 82,00м., 

5х2,5мм2 - 4бр, 5х16мм2 -15бр.; 

Изтегляне на проводник ПВВМ Зх1,5мм2 

-90бр., проводник ПММ 1х1,5мм2 - 520м., 

проводник LIYCY 6х0,22мм2 

160м. и проводник ПВУ- 2х0,2мм2 - 

30бр.; Доставка и монтаж на парково 

осветително тяло с КЛЛ 55W - 3бр., вкл. 

метален стълб; Полагане на кабел в изкоп 

-91,00м. 

Част „Пожароизвестяване" - Монтаж на 

конвекционална пожароизвестителна 

инсталация - 1бр.; Монтаж на димно-

оптичен датчик - 30бр., ръчен бутон - 4 

бр., вътрешна сирена - 1бр., паралелен 

сигнализатор - 22бр.; Монтаж на кабел 

SASO0210HFAAH RAMCRO 2х1мм2 - 

210м.; Изтегляне на гофрирани PVC 

тръби ф13,5мм. - 210бр.; Изтегляне на 

кабел в тръби - 10м.; Изтегляне на 

проводник ПВВМ Зх1,5мм2 - 18бр., 

контролен кабел ШВПС-В Зх0,5мм2 - 

120м. Част „ОВКИ" - Кондензационен 

газов котел /стенен/ тип „С1,2-42 KW", 

комплект - 1 бр.; Газдетекторна централа 

с електромагнитен вентил 1" - 1бр.; 

Монтаж на тръба Си 28/1,5мм. — 2,53м., 

вкл. съпътстващи фасонни части; Монтаж 

на циркулационна помпа за гореща вода, 

Н=4м., Q=1,20м3/ч. - 1бр.; Монтаж на 

тръба ½" ф20 - 9,20м., ¾ " ф25 - 20,70м. и 

1 ¼ " ф40 - 6,90м.; Монтаж на 

полиетиленова тръба с алуминиева 

вложка ф16/2 - 851,00м.; Монтаж на PVC 

тръба ф110 - 20,70м.; Полагане на 

гофрирана тръба ф23 - 799,25м.; Доставка 

и монтаж на Панелни радиатори тип 22: 

Н600/600мм. - 8бр., Н600/800мм. - 10р., 

Н600/1000мм. - 2бр., Н600/1200мм. - 1бр.; 

Доставка и монтаж на Алуминиеви 

радиатори: Н500/3 - 2бр., Н500/5-1бр., 

Н500/7 - 1бр., Н500/9 - 1бр., Н500/10 - 

2бр., Н500/14 - 1бр.; Монтаж на черна 

газова тръба ¾ " - 80,74м., 1" - 10м., 1 ¼ " 

- 29,90м. 



 

787 

 

- Обект: „Преустройство на 

съществуващи жилищни сгради и 

пристройка, предвидени за Защитено 

жилище за деца и младежи с увреждания 

в УПИ XXI-2608,2609, кв.111 по плана на 

гр. Севлиево" 

Част „АС" - Направа на топлоизолация от 

минерална вата 10см. -700м2; Обшивка от 

пожароустойчив гипсокартон 24мм. -

710м2; Външна топлоизолация от XPS 

плоскости с 8см. дебелина - 298м2, вкл. 

съпътстващи видове работи. 

Част „Ел."-Доставка и монтаж на 

плафонера в комплект с основа - 11бр., 

плафонера с КЛЛ IP 54 - 4бр.; Доставка и 

монтаж на луминисцентно осветление: 

lxl8W- 10бр., 4xl8W - 17бр., 2x36W - 

11бр.; Доставка и монтаж на обекновен 

ключ - 38бр., сериен - 2бр., девиаторен - 

2бр.; Доставка и монтаж на датчик за 

движение - 1бр.; Доставка и монтаж та 

контакт, тип „Шуко" - 28бр., тип „Шуко"- 

двоен - 13бр.; Изтегляне на проводник 

ПВ: Зх4мм2 - 38бр.; Изтегляне на 

проводник СВТ: Зх4мм2 - 39,ООм., 

5х2,5мм2 - 6бр, проводник ПК-1 - 150бр., 

проводник FTP - бббр., проводник 

L1YCY: 8х0,75мм2 - 18бр.; 6х0,22мм2 - 

110,00м. и проводник ПВУ- 2х0,2мм2 - 

28бр.; Доставка и монтаж на парково 

осветително тяло с КЛ/1 55W - 3бр., вкл. 

метален стълб; Полагане на кабел в изкоп 

35,00м. 

Част „Пожароизвестяване" - Монтаж на 

конвекционална пожароизвестителна 

инсталация - 1бр.; Монтаж на димно-

оптичен датчик - 20бр., ръчен бутон - 2 

бр., вътрешна сирена - 1бр., паралелен 

сигнализатор - 14бр.; Монтаж на кабел 

SASO0210HFAAH RAMCRO 2х1мм2 - 

150м.; Изтегляне на гофрирани PVC 

тръби ф13,5мм. - 150бр.; Изтегляне на 

кабел в тръби - 150м.; Изтегляне на 

проводник ПВВМ 3х1,5мм2 - 10бр., 

контролен кабел ШВПС-В 3х0,5мм2 - 

80м. 

Част „ОВКИ" - Кондензационен газов 

котел /стенен/ тип „С1,2-42 KW", 

комплект -1 бр.; Газ детектор на централа 

с електромагнитен вентил 1" - 1бр.; 

Монтаж на тръба Си 28/1,5мм. - 11,50м., 

вкл. съпътстващи фасонни части; Монтаж 

на циркулационна помпа за гореща вода, 

Н=4м., Ц=1,20м3/ч. - 1бр.; Монтаж на 
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тръба ½ “ ф20 - 9,20м., 1/3 " ф25 - 20,70м. 

и 1 ¼ “ ф40 - 6,90м.; Монтаж на 

полиетиленова тръба с алуминиева 

вложка ф16/2 - 454,25м.; Монтаж на PVC 

тръба ф110 - 20,70м.; Полагане на 

гофрирана тръба ф23 - 425,50м.; Доставка 

и монтаж на Панелни радиатори тип 22: 

НбОО/бООмм. - 4бр., Н600/800ММ. - 

4бр., НбОО/ЮООмм. - 4бр., 

Н600/1200ММ. - 1бр.; Доставка и монтаж 

на Алуминиеви радиатори: Н500/3 - Збр., 

Н500/5 

2бр., Н500/7 - 2бр., Монтаж на черна 

газова тръба %" - 180,Ом. 

4. Обект: „Изграждане на Център за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – в гр. 

Павликени, У ПИ VI, кв.123"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 

303 965,51 лева без ДДС Обектът е 

изпълнен за периода: от 18.06.2014г. до 

29.12.2014г.; 
ПолуПолучател: Община Павликени, гр. 

Павликени, бул. „Руски" №4, 

представлявана от инж. Емануил Манолов 

- Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 

сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

По ЧАСТ „Архитектура": стени от 

гипсокартон с минерална вата 12см. - 

101,61м2; Полагане на топлоизолация 

12см. по подове, изравнителна циментова 

замазка 7 см., хастар - 356,30м2; Полагане 

на топлоизолация 11см. по тавани - 

392,35м2; Полагане на мазилка, 

шпакловка и боядисване с латекс и грунд 

по тавани - 349,40м2; Полагане на 

мазилка по стени - 548,90м2; Полагане на 

мазилка, гипсова шпакловка и боядисване 

с латекс и грунд по стени - 349,40м2; 

Направа на дървена обшивка на дървена 

покривна конструкция, полагане на 

хидроизолация и покриване с керемиди 

върху дъсчена обшивка - 515,60м2, 

покриване с капаци по била - 90,50м.; 

Обшвка на улами от поц. ламарина - 

11,10м2; Монтаж на олуци от ламарина -

109,20м.; Полагане на външна 

топлоизолация Юсм., вкл. минерална 

мазилка по фасади -244,27м2. 

Част „Електро" - Доставка и монтаж на 

противовлажно осветително тяло, аплик 

IP 44 

4 бр.; Доставка и монтаж на плафонера - 
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13бр., плафонера IP 44 - ббр.; Доставка и 

монтаж на полилей - 16бр., 

взривозащитно тяло -1 бр., евакуационно 

тяло - 6 бр.; Доставка и монтаж на 

обекновен ключ - 7бр., сериен - 18бр., 

девиаторен - 8бр., кръстат - 5 бр.; 

Доставка и монтаж на контакт, тип 

„Шуко" 

39бр., тип „Шуко"-двоен - 23бр., тип 

„Шуко" IP44-4 бр.; Изтегляне на 

проводник ПВ-МБ1: с дължина до 10м. за 

лампен излаз 3х1,5мм2 

40бр., за контактен излаз с дължина до 

4м. 3х2,5мм2 - 66 бр., за контактен излаз с 

дължина до бм. 3х4мм2 - 1 бр.; Изтегляне 

на проводник СВТ: 5х16мм2 - 12бр., 

3х10мм2 - 50бр, 3х6мм2 -160,00м., 

3х1мм2 - 40,00м.; Изпълнение на 

телефонна инсталация - 135,00м. и 

Антенна инсталация - 15,00м.; 

Изпълнение на заземителна инсталация от 

поцинкована шина 40/4мм. - 15м., 

полагане на поцинковано желиязо 10мм.-

80м., набиване на 3 бр. заземител, монтаж 

на мълниезащитен прът-Збр. 

Част „Отопление и вентилация" - Газов 

отоплителен котел - 1 бр.; Монтаж на 

циркулационна помпа за гореща вода, 

Н=1,5м., Ц=0,18мЗ/ч. - 1бр.; Доставка и 

монтаж на полипропиленови тръби 

„Стаби" с ф40 - 9,00м., ф32 - 50,00м., ф25 

- 5,00м.; Доставка и монтаж на 

полипропиленови тръби с алуминиева 

вложка ф16х2 -420,00м., гофриран 

полиетиленов шлаух ф23 - 420,00м.; 

Доставка и монтаж на алуминиев 

глидерен радиатор тип 600 с различен 

брой глидери - 99 бр., тип 350 с различен 

размер глидери - 35 бр.; Доставка и 

монтаж на тръбни лири - 5 бр. 

Част „Пожароизвестяване" - Монтаж на 

конвекционална пожароизвестителна 

инсталация FS 5100 5- 1бр.; Монтаж на 

кабел Н By(St) Y 1x2x0,8-450 бр.; 

Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2 - 

20,00м.; Доставка и монтаж на кабел 

NHXCH-FE 180/Е30 2х1,5мм2 - 20,00м.; 

Доставка и полагане на твърда 

трудногорима PVC тръба ф16 -400,00м.; 

Изтегляне на проводник в тръба - 

470,00м.; Монтаж на димно-оптичен 

известител - 1бр., пожароизвестител - 

1бр., взривозащитен известител -1 бр., 

светлинен вторичен индикатор -12 бр., 
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ръчен бутон - 2 бр., сирена с лампа - Збр., 

паралелен сигнализатор - 14бр. 

5. Обект: „Изграждане на Център за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) -2 

вгр. Павликени, УПИIX-1105, кв.122"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 

320 367,50 лева без ДДС Обектът е 

изпълнен за периода: от 18.06.2014г. до 

29.12.2014г.; 
Получател: Община Павликени, гр. 

Павликени, бул. „Руски" №4, 

представлявана от инж. Емануил Манолов 

- Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 

сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

По ЧАСТ „Архитектура": Направа на 

мазилка по стени - 574,55м2; Гипсова 

шпакловка и боядисване с латекс по стени 

- 729,25м2; Полагане на топлоизолация 

8см. по подове - 366,00м2; Полагане на 

топлоизолация 11см. по тавани - 

406,65м2; Полагане на мазилка, 

шпакловка и боядисване с латекс и грунд 

по тавани -406,65м2; Полагане на мазилка 

по стени-548,90м2; Полагане на мазилка, 

гипсова шпакловка и боядисване с латекс 

и грунд по стени - 349,40м2; Направа на 

дървена обшивка на дървена покривна 

конструкция, полагане на хидроизолация 

- 547,00м2 и покриване с керемиди върху 

дъсчена обшивка -444,68м2, покриване с 

капаци по била - 104,69м.; Обшвка на 

улами от поц. ламарина - 20,80м2; 

Монтаж на олуци от ламарина -115,40м.; 

Полагане на външна топлоизолация 

Юсм., вкл. минерална мазилка по фасади 

- 242,80м2. 

Част „Електро" - Доставка и монтаж на 

противовлажно осветително тяло, аплик 

IP 44 

5 бр.; Доставка и монтаж на плафонера - 

16бр., плафонера IP 44 - 9бр.; Доставка и 

монтаж на полилей - 14бр., 

взривозащитно тяло -1 бр., евакуационно 

тяло - 6 бр.; Доставка и монтаж на 

обекновен ключ - 8бр., сериен - 19бр., 

девиаторен - 8бр., кръстат - 4 бр.; 

Доставка и монтаж на контакт, тип 

„Шуко" 

38бр., тип „Шуко"-двоен - 24бр., тип 

„Шуко" IP44-4 бр.; Изтегляне на 

проводник ПВ-МБ1: с дължина до 10м. за 

лампен излаз Зх1,5мм2 
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46бр., за контактен излаз с дължина до 

4м. Зх2,5мм2 - 66 бр., за контактен излаз с 

дължина до 6м. Зх4мм2 -1 бр.; Изтегляне 

на проводник Зх10мм2 - 50бр, Зх6мм2 - 

160,00м., Зх1мм2-40,00м.; Изпълнение на 

телефонна инсталация -135,ООм. и 

Антенна инсталация -15,ООм; 

Изпълнение на заземителна инсталация от 

поцинкована шина 40/4мм. - 15м., 

полагане на поцинковано желиязо Юмм. - 

80м., набиване на 3 бр. заземител, монтаж 

на мълниезащитен прът-Збр. 

Част „Отопление и вентилация"-Газов 

отоплителен котел -1 бр.; Монтаж на 

циркулационна помпа за гореща вода, 

Н=1,5м., Ц=0,18л/с. - 1бр.; Доставка и 

монтаж на полипропиленови тръби 

„Стаби"с ф40 - 13,ООм., ф32 - 26,ООм., 

ф25 - 8,ООм.; Доставка и монтаж на 

полиетиленови тръби с алуминиева 

вложка ф1бх2 -414,00м., гофриран 

полиетиленов шлаух ф23 - 414,ООм.; 

Доставка и монтаж на алуминиев 

глидерен радиатор тип 600 с различен 

брой глидери - 103 бр., тип 350 с различен 

размер глидери - 45 бр.; Доставка и 

монтаж на тръбни лири - 4 бр. 

Част „Пожароизвестяване" - Монтаж на 

конвекционална пожароизвестителна 

инсталация FS 5100 5 - 1бр.; Монтаж на 

кабел Н By(St) Y 1x2x0,8-450 м.; 

Изтегляне на кабел СВТ Зх1,5мм2 - 

20,ООм.; Доставка и монтаж на кабел 

NHXCH-FE 180/Е30 2х1,5мм2 - 20,ООм.; 

Доставка и полагане на твърда 

трудногорима PVC тръба ф16 -400,ООм.; 

Изтегляне на проводник в тръба -

470,00м.; Монтаж на димно-оптичен 

известител - 1бр., пожароизвестител - 

1бр., взривозащитен известител -1 бр., 

светлинен вторичен индикатор -13 бр., 

ръчен бутон - 2 бр., сирена с лампа-3бр. 

Обект: „Изграждане на Център за 

социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) чрез реконструкция на 

съществуващ сграбен фонд в УПИ VIII- 

2421, кв. 122, гр. Павликени"; 

Обща стойност на изпълнените СМР: 196 

330,05 лева без ДДС Обектът е изпълнен 

за периода: от 18.06.2014г. до 

04.03.2015г.; 

Получател: Община Павликени, гр. 

Павликени, бул. „Руски" №4, 

представлявана от инж. Емануил Манолов 
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- Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 

сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

По ЧАСТ „Архитектура": стени от 

гипсокартон с минерална вата 12см. -

86,83м2; Редене на ламиниран паркет по 

подове - 122,79м2, тераконтни плочи -

356,36м2; Полагане на мазилка, 

шпакловка и боядисване с латекс и грунд 

по тавани - 505,74м2; Полагане на 

мазилка по стени - 1057,32м2; Полагане 

на мазилка, гипсова шпакловка и 

боядисване с латекс и грунд по стени -

1066,65м2; Направа на фаянсова 

облицовка по стени - 212,34м2. Част 

„Електро" - Доставка и монтаж на 

противовлажно осветително тяло, аплик 

IP 44 6 бр.; Доставка и монтаж на 

плафонера - 33бр.,  плафонера IP 44 - 

14бр.; Доставка и монтаж на 

луминисцентно осветлене 2x36W, IP 65 - 

8бр., 4xl8W - 50бр.; Доставка и монтаж на 

евакуационно тяло -17 бр.; Доставка и 

монтаж на обекновен ключ -8бр., сериен - 

15бр., девиаторен - 16бр., кръстат - 5 бр.; 

Доставка и монтаж на контакт, тип 

„Шуко" - 42бр., тип „Шуко"-двоен - 27бр., 

тип „Шуко" IP44 - 6 бр.; Изтегляне на 

проводник ПВ-МБ1: с дължина до 10м. за 

лампен излаз 3х1,5мм2 

128бр., за контактен излаз с дължина до 

4м. 3х2,5мм2 - 75 бр., за контактен излаз с 

дължина до 6м. 3х4мм2 - 1 бр.; Изтегляне 

на проводник СВТ 5х6мм2 - 95м, 

3х10мм2 - 20,00м., 3х6мм2 - 180,00м., 

3х1мм2 -40,00м.; Изпълнение на 

телефонна инсталация - 165,00м. и 

Антенна инсталация - 31,05м; 

Част „Отопление и вентилация"-Доставка 

и монтаж на пластинчаттоплообменник от 

медни тръби - 6,12м3/ч., 35kW - 1 бр.; 

Доставка и монтаж на изсушител на 

въздух- 500мЗ/ч., 1200W - 1бр. 

Обект: „Изграждане на защитено жилище 

в УПИ V, кв.123 в гр. Павликени"; Обща 

стойност на изпълнените СМР: 199 699,94 

лева без ДДС Обектът е изпълнен за 

периода: от 18.06.2014г. до 22.12.2014г.; 

Получател: Община Павликени, гр. 

Павликени, буя. „Руски" №4, 

представлявана от инж. Емануил Манолов 

- Кмет на Общината. 

Изпълнени строителни дейности, 
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сходни с предмета на поръчката, по 

части, както следва: 

По ЧАСТ „Архитектура": Обзиждане на 

тухла 6 см или гипсофазер „Knauf" - 

6,37м2; Направа на мазилка по стени -

490,30м2; Гипсова шпакловка и 

боядисване с латекс по стени - 450,00м2; 

Полагане на топлоизолация 8см. по 

подове - 204,97м2; Полагане на 

топлоизолация Исм. по тавани - 226,50м2; 

Полагане на мазилка, шпакловка и 

боядисване с латекс и грунд по тавани - 

201,20м2; Направа на дървена обшивка на 

дървена покривна конструкция, полагане 

на хидроизолация - 347,80м2 и покриване 

с керемиди върху дъсчена обшивка - 

347,80м2, покриване с капаци по била - 

67,50м.; Обшвка на улами от поц. 

ламарина - 19,80м2; Монтаж на олуци от 

ламарина - 69,20м.; Полагане на външна 

топлоизолация 10см., вкл. минерална 

мазилка по фасади -149,80м2. 

Част „Електро" - Доставка и монтаж на 

противовлажно осветително тяло, аплик 

IP 44 

2 бр.; Доставка и монтаж на плафонера - 

7бр., плафонера IP 44 - ббр.; Доставка и 

монтаж на полилей - 9бр., взривозащитно 

тяло - 1 бр., евакуационно тяло - 4 бр.; 

Доставка и монтаж на обекновен ключ - 

ббр., сериен - 11бр., девиаторен - ббр., 

кръстат - 4 бр.; Доставка и монтаж на 

контакт, тип „Шуко" 

21бр., тип „Шуко"-двоен - 18бр., тип 

„Шуко" IP44 - 2 бр.; Изтегляне на 

проводник ПВ-МБ1: с дължина до 10м. за 

лампен излаз 3х1,5мм2 

25бр., за контактен излаз с дължина до 

4м. 3х2,5мм2 -41 бр., за контактен излаз с 

дължина до 6м. 3х4мм2 - 1 бр.; Изтегляне 

на проводник СВТ 3х10мм2 - 40м., 

3х6мм2 - 110,00м., 3х1мм2 - 25,00м.; 

Изпълнение на телефонна инсталация - 

75,00м. и Антенна инсталация - 15,00м. 

Част „Отопление и вентилация" - Газов 

отоплителен котел -1 бр.; Монтаж на 

циркулационна помпа за гореща вода, 

Н=1,5м., 0=0Д8л/с. - 1бр.; Доставка и 

монтаж на полипропиленови тръби 

„Стаби"с ф32-13,00м., ф25 - 28,00м.; 

Доставка и монтаж на полиетиленови 

тръби с алуминиева вложка ф16х2 -

162,00м., гофриран полиетиленов шлаух 

ф23 -162,00м.; Доставка и монтаж на 
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алуминиев глидерен радиатор тип 600 с 

различен брой глидери - 40 бр., тип 350 с 

различен размер глидери - 53 бр.; 

Доставка и монтаж на тръбни лири - 3 бр. 

Част „Пожароизвестяване" - Монтаж на 

конвекционална пожароизвестителна 

инсталация FS 5100 5 - 1бр.; Монтаж на 

кабел J By(St) Y 1x2x0,8 - 350 м.; 

Изтегляне на кабел СВТ Зх1,5мм2 - 

10,00м.; Доставка и монтаж на кабел 

NHXCH-FE 180/Е30 2х1,5мм2 - 10,00м.; 

Доставка и полагане на твърда 

трудногорима PVC тръба ф1б - 300,00м.; 

Изтегляне на проводник в тръба - 

360,00м.; Монтаж на димно-оптичен 

известител - 1бр., пожароизвестител - 

1бр., взривозащитен известител -1 бр., 

светлинен вторичен индикатор - 8 бр., 

ръчен бутон - 2 бр., сирена с лампа-3бр.] 

Проложени документи: 

Референция от Община Годеч №08-00-

1156/11.11.2014 г. – заверено копие 

Удостоверение от община Главиница 

№П-06-44/17.02.2016 г. – заварено копие 

Реферция от община Севлиево №95-

625/26.09.2013 г. – заверено копие 

Удостоверение от община Павликени 

№РД-02-18-5657/31.08.2016 г. – заверено 

копие 

 1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период
 

икономическият оператор е 

извършил следните основни доставки 

или е предоставил следните основни 

услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете 

сумите, датите и получателите, 

независимо дали са публични или 

частни субекти: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [] 
 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

За изпълнение на строителството: 

1. Ръководител на екип - инж. Тихомир 

Личев Лилов,  

служител в „КАПИТОЛ ГРУП" ЕООД; 

Магистър - инженер, специалност: „ПГС", 

притежаващ диплома №00863/2001г. от 

27.07.2001 г.; 

Професионален опит в областта на 

строителството - 14 години и 4 месеца, с 

опит в техническото ръководство на 4 бр. 

обекти, а именно: 

Ръководител на екип при 

изпълнението на обект: "Изграждане на 
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иновативни социални услуги в Община 

Павликени", финансиран по мярка 321 

"Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони"по 

Прогромо 

розвитие на селските райони 2007- 2013г., 

"Обособена позиция № 1 "Изграждане 

наЦентър за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) 1 в гр. Павликени, УПИ VI, кв. 

123" - изпълнен за периода от 18.06.2014 

г. до 29.12.2014 г. Обектът е въведен в 

експлоатация на 04.03.2015г. с 

Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация N 99 от 04.03.2015г.; 

Ръководител на екип при изпълнението на 

обект: "Изграждане на иновативни 

социални услуги в Община Павликени", 

финансиран по мярка 321 "Основни 

услуги за населението и икономиката в 

селските райони" по Програмно развитие 

на селските райони 2007- 2013г., 

"Обособена позиция № 2 "Изграждане на 

Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) - 2 в гр. Павликени, УПИ IX-1105 

кв. 122" - изпълнен за периода от 

18.06.2014г. до 29.12.2014г. Обектът е 

въведен в експлоатация на 04.03.2015г. с 

Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация №10 от 04.03.2015 г.;  

Ръководител на екип при 

изпълнението на обект: "Изграждане на 

иновативни социални услуги в Община 

Павликени", финансиран по мярка 321 

"Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони"по 

Прогромо 

развитие на селските райони 2007- 2013г., 

"Обособена позиция № 3 "Изграждане на 

ЦНСТ чрез реконструкция на 

съществуващ сграден фонд в УПИ VIII-

2421, кв. 122, гр. Павликени" - изпълнен 

за периода от 18.06.2014г. до 04.03.2015г. 

Обектът е въведен в експлоатация на 

11.06.2015г. с Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация Ръководител 

на екип при изпълнението на обект: 

"Изграждане на иновативни социални 

услуги в Община Павликени", 

финансиран по мярка 321 "Основни 

услуги за населението и икономиката в 

селските райони" по Прогромо розвитие 

на селските райони 2007- 2013 г., 

"Обособена позиция № 4 "Изграждане на 

Защитено жилище в УПИ V, кв. 123" - 
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изпълнен за периода от 18.06.2014 г. - 

22.12.2014 г. Обектът е въведен в 

експлоатация на 04.03.2015г. с 

Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация №8/04.03.2015 г. 

 

2.Технически ръководител - инж. Крум 

Кирилов Крумов, служител в 

„КАПИТОЛ ГРУП" ЕООД; 

Професионален бакалавър по 

строителство, специалност „Саниране и 

дизайн на сгради", притежаващ диплома 

№01730/2010г. от 18.06.2010г., издадена 

от Висше строително училище „Любен 

Каравелов", гр. София; магистър 

„Транспортно строителство", диплома 

№1224/01.04.2014г., издадена от ВТУ 

„Тодор Каблешков", гр. София; 

Професионален опит в областта на 

строителството - 10 години и 2 месеца, от 

които като Технически ръководител на 

строителните обекти - 5 години 

 

3.Специалист по електротехника - 

Христо Григоров Ставракиев; 
Среден ел. техник, специалност Ел. 

обзавеждане на промишлени 

предприятия, дипл. № 004963 от 21.08. 

1967г. от Техникум по механотехника гр. 

Кърджали Професионален опит 

- 1970 - ДПП „Карлък" гр. Смолян - 

Технолог 6-та степен 

- 1978 - ДПП „Карлък" гр. Смолян - Ел. 

монтьор 

- 1979 - СМК - Поделение „Механика и 

автотранспорт" гр. Смолян -Технически 

р-л на обект 

- 1984 - СМК - Поделение „Механика и 

автотранспорт" гр. Смолян - Началник 

строителен обект 

1984 - 1992 - Ф - Перелик ПМН Смолян - 

Началник строителен обект 1992 - 2001 - 

ЕНД Перелик ПМН Смолян - Технически 

ръководител на обект - по част Електро 

 

4.Специалист по водоснабдяване и 

канализация — Борислав Тошков 

Хиков; Магистър - строителен инженер; 

специалност Водоснабдяване и 

канализация 

Диплома № 35916 от 2008г. УАСГ - гр. 

София Професионален опит: 

01.03.2007-31.01.2009 - „АКВА АРХ - 

КОНСУЛТ" ЕООД - Проектиране на В и 
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К мрежи и съоръжения - Проектиране и 

авторски надзор по време на 

строителството на проектите на 

компанията. 

31.10.2010 - „ТОШЕЛ-92" ЕООД - 

Инженер - проектант 

05.2010г - „ЕКОПРОЕКТ- БУЛКЕРН" 

ООД - Проектиране на ВиК мрежи и 

съоръжения, доставка на модулни ПСОВ 

и оборудване 

08.2011 - „СТРОИТЕЛНО - 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ 

ХОЛДИНГ"ЕООД - Ръководител проект - 

Проектиране и строителство на 

екологична инфраструктура - 

пречиствателни станции, водопроводи, 

канализация. Включително  пътно 

строителство и мостове, индустриални, 

офис и жилищни сгради и др. 

09.2011-02.2015- DREDGING 

INTERNATIONAL" NV - част от DEME 

GROUP, Белгия - Началник обект, 

Старши обектов инженер 

02.2015 - 06.2015 - АргоГруп Екзакт ООД 

- Ръководител проект 

 

5.Специалист по отопление и 

вентилация - Мария Антонова 

Симеонова; 

1988-1993г. - Технически Университет 

София - Отоплителна, Вентилационна и 

Климатична техника - Машинен 

инженер. Диплома №003866 от 

02.02.1996г.; 

Професионален опит: 

Март 1994г. - Март 1999г. - Инекс Инвест 

ООД София - Специалист офертен отдел 

Март 1999г. - август 2003г - „Софинвест" 

ЕООД - Инвеститорски контрол на 

строителни обекти на Столична Община- 

Експерт Дирекция „Софинвестконсулт" 

Август 2003г . - Ноември 2008г - 

КлиВенТо София - Главен експерт 

Търговски отдел Ноември 2008г. - 

Септември 2010г. - Зефир Климатични 

системи ООД - Ръководител 

търговски отдел 

Октомври 2010г.-Януари 2012г. - 

Министерство на физическото възпитание 

и спорта (МФВС) - Дирекция 

„Инвестиционна политика и управление 

на собствеността" Отдел „Инвестиционна 

политика" - Главен експерт Януари 2012г. 

- Май 2014г. - Министерство на младежта 
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и спорта (ММС) - Дирекция „Спортна 

инфраструктура и управление на 

държавното участие" - Отдел „Спортна 

инфраструктура" - Държавен експерт 

Юни 2014г. - Юли 2014г. - 

„Инфраструктурна компания" АД - 

Проектиране, ново строителство, 

реконструкция, рехабилитация и основен 

ремонт на пътища и пътни съоръжения; 

проекти за изграждане и рехабилитация 

на обекти за подобряване на градската 

среда; ремонт и изграждане на 

отводнителни, водопроводни и 

канализационни съоръжения, укрепване 

на свлачища, консервация и реставрация 

на паметници на културата и други 

строително - монтажни работи - 

Специалист ПТО от Август 2014г. - 

октомври 2014 - „Сънником" ЕООД - 

Промишлено, жилищно и 

административно строителство, вкл. 

реконструкция, рехабилитация и основен 

ремонт; изработка и монтаж на стоманени 

конструкции; - Контрольор качество От 

Ноември 2014г. - до момента - Булклима 

ЕООД - Изграждане и поддръжка на 

отоплителни, климатични и 

вентилационни инсталации - Инженер 

климатични инсталации 

 

6.Специалист по контрол по 

качеството/ отговорник по качеството - 

инж. Анита Георгиева Савчовска, 
служител в „КАПИТОЛ ГРУП" ЕООД; 

Магистър - инженер, Инженер "ВиК" от 

01.2016г.; Притежава валидно 

Удостоверение за контрол върху 

качеството при изпълнение на 

строителството N035/25.01.2016г., 

издадено от ЦПО „Александра", гр. 

София Професионален опит в областта на 

строителството - 2 години и 4 месеца, 

като Технически ръководител и 10 месеца 

като Инженер "ВиК", от които 10 месеца, 

като Специалист Контрол по качеството 

 

7.Специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд - инж. 

Тихомир Личев Лилов, служител в 

„КАПИТОЛ ГРУП" ЕООД; 

Магистър - инженер, специалност: „ПГС", 

притежаващ диплома №00863/2001г. от 

27.07.2001 г.; 

Удостоверение № 032 от 22.01.2016г., 
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издадено от ЦПО „Александра", гр. 

София за координатор по безопасност и 

здраве в строителството; 

Удостоверение №013/19.01.2016г., 

издадено от ЦПО „Александра", гр. 

София за длъжностно лице по 

безопасност и здраве; Професионален 

опит в областта на строителството - 14 

години и 4 месеца, от които като 

Координатор по безопасност и здраве 

на строителните обекти, изпълнявани от 

дружеството - 9 месеца, с въведени в 

експлоатация 1 бр. обекти, а именно: 

Специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд при 

изпълнението на обект: "Ремонт и 

реконструкция на сградата на Народно 

читалище "Христо Ботев - 1940" и 

създаване на център за регионален 

туризъм, експониране на местно 

природно и културно наследство в ПИ 

15031.501.460, гр. Главиница, общ. 

Главиница " - изпълнен за периода от 

08.07.2015 г. - 28.12.2015г. Обектът е 

въведен в експлоатация на 17.02.2016 г. с 

Удостоверение № П-0644/17.02.2016г. 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране 

на качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са както 

следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на 

доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия производствен 

или технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 
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обявлението, или в документацията 

за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор 

и броят на  ръководния персонал 

през последните три години са, както 

следва: 

   

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

Фасадно скеле- 2000 кв.м. 

  

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи 

на подизпълнител изпълнението на 

следната част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

„ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД  - 
проектиране по всички части и авторски 

надзор  по цялото изпълнение на СМР – 

2,98% 

 

 -Раздел Г: Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за 

екологично управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

Отговор: Да 

 

EN ISO 9001-2008 с обхват в областта на 

строителството: Сертификат ISO 

9001:2008 за система за управление на 

качеството в строителството, издаден от 

сертифициращ орган OHMI 

EuroCertGmbH, валиден до 08.01.2017 г. 

 

 Икономическият оператор ще може 

ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, 

доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

  

Отговор: Да 

 

ISO 14001:2004 с обхват в областта на 

строителството: сертификат ISO 

14001:2004, за система за управление на 
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посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите 

за екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

околната среда, издадено от 

сертифициращ орган, CBS Ltd –  Валиден 

до 27.10.2017 г.  

 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан с дата 

21.11.2016 подписано от Трендафила 

Косева - управител на фирмата и Недка 

Ракаджиева – собственик   в оригинал  на 

фирма „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД - 

подизпълнител 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или Възложителя 

– Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация, като е посочил че 

ще ползва други субекти 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част ІІІ 

от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган 

или възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил информация 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 
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 - Раздел α „Общо указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен оборот 

за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както 

следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) годишен 

оборот в стопанската област, 

обхваната от поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, за 

изисквания брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза 

на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

  

300 000 лева полица 

№212216229000016/29.02.2016 г.  от ДЗИ 

Общо застраховане 

Приложени документи: 

Застрахователна полица 

№21589001/13121610001197/27.06.2016г. 

с Добавък №1 от ЗК „Лев инс” АД – 

завери копия 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от 

най-важните строителни работи са 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки за Брой години (този период е определен в 
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доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е извършил 

следните основни доставки или е 

предоставил следните основни услуги 

от посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни субекти: 

 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [1] 

Изработване на работен проект за 

саниране и обновяване на многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес 

гр. Попово, ул. Мара Тасева бл. 63, 65 и 

67, ул. Панайот Хитов бл.23 и бл.25 и 

изпълнение на авторски надзор във връзка 

с реализацията на НПЕЕМЖС на 

територията на община Попово РЗП 8 

652м
2- 

сума 12480,00 лв. без ДДС от  

28.03.2016г. до 22.04.2016г. Община 

Попово, гр. Попово, ул. „Ал. 

Стамболийски” № 1, тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

Приложени документи: Удостоверение 

№Уд-30-2097-94/30.09.2016 г. – заверено 

копие 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, особено 

тези, отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

1.арх. Маргарита Методиева Станева, 

Ръководител на екипа - Архитект и 

проектант по част „Архитектурна“ и 

„ПУСО“, Магистър - Архитектура, 

Диплома Серия АС - 95, № 000030, рег. № 

28900 от 1995г., ВИАС-София, Архитект, 

рег.№ 03733, КАБ 

 

2.инж. Ирена Живкова Маричова, 

проектант по част „Конструктивна” и 

„ПБЗ“, Магистър - ПГС, Диплома Серия 

УАСГ-2003 №200603, per. №33571 от 

2003г., УАСГ-София, Строителен 

инженер, рег.№06285, КИИП 

52/31.10.2008г 

 

3.инж. Янка Делева Чолакова, 

проектант по част „Електро“ и 

„Пожарна безопасност”, Магистър, ЕСС, 

Диплома серия МА №003383/12.07.1975, 

ВИММЕСС-Русе, Електроинженер, 

рег.№00594 – заверено копие, КИИП 

09/21.08.2004г, Удостоверение 

№1041/Н№Iз – 1971/2009 – заверено 

копие 

застраховка № 21589001/13121610001837 

от 21.10.2016 от ЗК „Лев инс” за 100000 

лева – заверено копие 

Декларация за ангажираност от 

21.11.2016 г.   

 

4.инж. Красимира Иванова 

Ракъджиева - Груева, проектант по 

част „ВиК“, Магистър, ВиК - мрежи и 

съоръжения, Диплома Серия ВДФС-95-

УАСГ, №000084, per. №29808 от 1996г., 
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УАСГ-София Строителен инженер по 

ВиК, рег. №01187, КИИП 12/11.01.2005г. 

 

5.инж. Виктор Пейчев Кьосев, 

проектант по част „ЕЕ” и „ОВК“, 
Магистър, Топлотехника, Диплома Серия 

ТУ-СФ-2007, №002810, per. №98062 от 

2008г, ОВК инженер, рег.№13543, КИИП 

72/01.10.2010 

 

6.инж. Мирослав Боянов Лилов, 

Технически контрол по част 

„Конструктивна”, Магистър - ПГС, 

диплом серия А 89 № 009510, 

рег.№20474, ВИАС- София, Строителен 

инженер, технически контрол по част 

Конструктивна, №00967 КИИП от 

99/31.05.2013г. 

 3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване 

и изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката той 

ще бъде в състояние да прилага 

следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги или, 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи 

ли извършването на проверки на 

неговия производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и изследване, 

с които разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в обявлението, 

или в документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

1. арх. Маргарита Методиева Станева, 
Ръководител на екипа - Архитект и 
проектант по част „Архитектурна“ и 
„ПУСО“, Магистър - Архитектура, 
Диплома Серия АС - 95, №000030, рег. 
№28900 от 1995г, ВИАС-София, 
Архитект, рег.№ 03733, КАБ – заверено 
копие; Удостоверение №1123 от 
04.11.2016г. от център за професионално 
обучение „Европартнер” ЕООД – 
заверено копие 
2. инж. Ирена Живкова Маричова, 
проектант по част „Конструктивна” и 
„ПБЗ“, Магистър - ПГС, Диплома Серия 
УАСГ-2003 №200603, per. №33571 от 
2003г., УАСГ - София, Строителен 
инженер, рег. № 06285, КИИП 
52/31.10.2008г 
3. инж. Янка Делева Чолакова, 
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проектант по част „Електро“ и 
„Пожарна безопасност”, Магистър, ЕСС, 
Диплома серия МА №003383/12.07.1975, 
ВИММЕСС-Русе, Електроинженер, 
рег.№00594, КИИП 09/21.08.2004г 
4. инж. Красимира Иванова 
Ракъджиева - Груева, проектант по 
част „ВиК“, Магистър, ВиК - мрежи и 
съоръжения, Диплома Серия ВДФС-95-
УАСГ, №000084, per. №29808 от 1996г„ 
УАСГ-София, Строителен инженер по 
ВиК, рег.№01187, КИИП 12/11.01.2005г 
5. инж.   Виктор Пейчев Кьосев, 
проектант по част „ЕЕ” и „ОВК“, 
Магистър, Топлотехника, Диплома 
Серия ТУ-СФ-2007, №002810, per. 
№98062 от 2008г, ОВК инженер, 
рег.№13543, КИИП 72/01.10.2010    
 6. инж. Мирослав Боянов Лилов, 
Технически контрол по част 
„Конструктивна”, Магистър - ПГС, 
диплом серия А 89 № 009510, 
рег.№20474, ВИАС- София, Строителен 
инженер, технически контрол по част 
Конструктивна, №00967 КИИП от 
99/31.05.2013г. 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия оператор и 

броят на  ръководния персонал през 

последните три години са, както 

следва: 

 

 9) Следните инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване ще бъдат 

на негово разположение за изпълнение 

на договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да възложи на 

подизпълнител изпълнението на 

следната част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 

 - Раздел Г: Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за 

екологично управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

Сертификат на система за управление 

съгласно БДС EN ISO 9001:2008 

прилага система за управление в областта 

на: Обследване и сертифициране на 

сгради за енергийна 

ефективност.Проектни ертификати за 
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достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

енергийна ефективност. Доклади за 

оценка за съответствие по част енергийна 

фективност. Инвестиционни проекти по 

части: Архитектура, Конструкция, 

Електро, ВиК, ОВиК, Енергийна 

ефективност, Пожарна безопасност, 

ПУСО, ПБЗ, Пътна, Геодезия, Геология, 

Технология, Паркоустройство и 

Проектно-сметна документация. 

Заснемания по всички части на сгради и 

съоръжения: Архитектура, Конструкция, 

Електро, ВиК, ОВиК, Енергийна 

ефективност, Пожарна безопасност, 

ПУСО, ПБЗ, Пътна, Геодезия, Геология, 

Паркоустройство и Проектно- сметна 

документация.Изработка на технически 

обследвания на сгради и съоръжения, 

включващо: Доклад за техническо 

обследване, Технически паспорт и 

Конструктивно обследване. Изработка на 

градоустройствени планове: ОУП, ОУПО 

и задания за ОУП и ОУПО, ПУП, РП, ЗП, 

промяна на предназначение на УПИ и 

ПИ. Консултантски услуги в областта на 

инвестиционното проектиране. 

Сертификат № СИБ 109 16 0065 Валиден 

до 15.09.2018 – заверено копие 
 Икономическият оператор ще може ли 

да представи сертификати, изготвени 

от независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или 

системи за екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други доказателства 

относно стандартите или системите за 

екологично управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

13. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Маргарита Методиева Станева ЕГН 

6909156277 – ръководител екип – 

проектант по част „Архитектура и ПУСО”  

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан с дата 21.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
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 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

КАБ №03733 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 
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област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

100 000 лева полица № 

№21589001/13121610001197/27.06.2016г.  

от ЗК „Лев инс”  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 
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 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

арх. Маргарита Методиева Станева, 

Ръководител на екипа - Архитект и 

проектант по част „Архитектурна“ и 

„ПУСО“, Магистър - Архитектура, 

Диплома Серия АС - 95, №000030, 

рег.№28900 от 1995г, ВИАС-София, 

Архитект, рег.№ 03733, КАБ 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за  
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осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

14. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Ирена Живкова Маричова ЕГН 

7207030558 – проектант по част 

„Конструктивна и ППЗ” представил 

ЕЕДОП в оригинал, попълнен и подписан 

с дата 21.11.2016 г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

КИП №06285 – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  
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или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

100 000 лева  

Застрахователна полица № 

21589001/13121610001838/21.10.2016г.  от 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД– заверено копие 

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

  

 

 

 3) Той използва следните  
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технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на проверки на 

неговия производствен или 

технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: а) доставчика на 

услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

инж. Ирена Живкова Маричова, 
проектант по част „Конструктивна” и 

„ПБЗ“, Магистър - ПГС, Диплома Серия 

УАСГ-2003 №200603, peг. №33571 от 

2003г., УАСГ-София, Строителен 

инженер, рег.№06285, КИИП 

52/31.10.2008г 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 
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управление  

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

15. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Красимира Иванова Ракаджиева – 

Груева  - проектант по част „ВиК” 

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан с дата 21.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 



 

815 

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

КИП №01187 – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва  (): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 
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и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

50 000 лева полица 

№21589001/13121610000234/26.01.2016г.  

от ЗК „ЛЕВ ИНС”  - заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

 



 

817 

 

изследване са както следва: 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на проверки на 

неговия производствен или 

технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

инж. Красимира Иванова Ракъджиева - 

Груева, проектант по част „ВиК“, 

Магистър, ВиК - мрежи и съоръжения, 

Диплома Серия ВДФС-95-УАСГ, 

№000084, peг. №29808 от 1996г„ УАСГ-

София, Строителен инженер по ВиК, рег. 

№01187, КИИП 12/11.01.2005г 

 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 
Отговор: 
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екологично управление 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил изцяло исканата 

информация  

16. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Виктор Пейчев Кьосев, ЕГН 

8006076482  - проектан част „ОВК” и 

„ЕЕ”  представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 21.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация, като е посочил че 

ще ползва други субекти 
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 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

КИИП №13543 – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): Ако съответните 

документи са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 
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изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

100 000 лева полица 

№21589001/13121610001836/21.10.2016 

от ЗК „Лев инс” – заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 
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управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 5) За комплексни стоки или услуги 

или, по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение: Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на проверки на 

неговия производствен или 

технически капацитет и, когато е 

необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които 

разполага, както и на мерките за 

контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

инж. Виктор Пейчев Кьосев, проектант по 

част „ЕЕ” и „ОВК“, Магистър, 

Топлотехника, Диплома Серия ТУ-СФ-

2007, №002810, peг. №98062 от 2008г, 

ОВК инженер, рег.№13543, КИИП 

72/01.10.2010  

 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор и броят на ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 
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независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

17. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Мирослав Боянов Лилов ЕГН 

6606037041 – проектант част технически 

контрол по част „Конструктивна”  

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан с дата 21.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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използва”  

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

КИИП №00967 – заверено копие 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя години, 

изисквани в съответното обявление 

или документацията за поръчката, 
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е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

100 000 лева полица 

№21589001/13121610001839/21.10.2016г.  

от ЗК „ЛЕВ ИНС”АД – заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 1б) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 
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веригата на доставка: 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки  на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

инж. Мирослав Боянов Лилов, 

Технически контрол по част 

„Конструктивна”, Магистър - ПГС, 

диплом серия А 89 № 009510, рег. 

№20474, ВИАС- София, Строителен 

инженер, технически контрол по част 

Конструктивна, №00967 КИИП от 

99/31.05.2013г 

Удостоверение КИИП №00546 – заверено 

копие 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще  



 

826 

 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

18. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Христо Григоров Ставракиев – 

специалист „Електротехника” представил 

ЕЕДОП в оригинал, попълнен и подписан 

с дата 22.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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икономическия оператор няма да 

използва”  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва  (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са на 
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разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: Ако 

съответната информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки за 

гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или  
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услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Среден ел.техник, специалност 

електрообзавеждане на пром. 

Предприятия от техникум по 

механотехника Кърджали диплома  

№004963 от 21.08.67 г. 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 
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на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

19. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Борислав Тошков Хиков – специалист 

„ВиК” представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 22.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП. 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани Участникът е попълнил надлежно 
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с наказателни присъди”  исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани 

в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 
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отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти: 

 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 
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проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

Магистър – стр. инженер специалност 

ВиК  диплома №35916/2008 УАСГ София 

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 
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доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: Ако 

съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил изцяло исканата 

информация  

20. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Мария Антонова Симеонова – 
специалист по Отопление и вентилация  

представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен 

и подписан с дата 22.11.2016  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани 

с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  
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 - Раздел В – „Основания, свързани 

с несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно 

исканата информация 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови години, 

изисквани в съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е 

както следва (): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  

или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в съответното 

обявление или документацията 

за поръчката, е както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете:  
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 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 1б) Само за обществени поръчки 

за доставки и обществени 

поръчки за услуги: 
През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

 

 2) Той може да използва следните 

технически лица или органи, 

особено тези, отговарящи за 

контрола на качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и мерки 

за гарантиране на качество, а 

съоръженията за проучване и 

изследване са както следва: 

 

 4) При изпълнение на поръчката 

той ще бъде в състояние да 

прилага следните системи за 

управление и за проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 
Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или технически 

капацитет и, когато е необходимо, 

на средствата за проучване и 
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изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия 

изпълнител, и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за обществената 

поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

ТУ София машинен инженер 

отоплителна, вентилационна и 

климатична техника, диплома 

№003866/02.02.96 г.  

Декларация за ангажираност на експерта 

от 21.11.2016  в оригинал 

 7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може 

да приложи следните мерки за 

управление на околната среда: 

 

 8) Средната годишна численост 

на състава на икономическия 

оператор и броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на 

договора: 

 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната част / 

процентно  изражение от 

поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за 

екологично управление 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 
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разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря 

на задължителните стандарти или 

системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и 

посочете какви други 

доказателства относно стандартите 

или системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 6. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

Участникът  е попълнил изцяло исканата 

информация  

 Документи: 1.Счетоводен баланс на Капитол груп 

ЕООД към 31.12.2013г., 1 стр., заверено 

копие; 

2.Отчет за приходите и разходите на 

Капитол груп ЕООД към 31.12.2013г., 1 

стр., заверено копие; 

3.Счетоводен баланс на Капитол груп 

ЕООД към 31.12.2014г., 1 стр., заверено 

копие; 

4. Отчет за приходите и разходите на 

Капитол груп ЕООД към 31.12.2014г., 1 

стр., заверено копие; 

5. Счетоводен баланс на Капитол груп 

ЕООД към 31.12.2015г., 1 стр., заверено 

копие; 

6.Отчет за приходите и разходите на 

Капитол груп ЕООД за 2015., 1 стр., 

заверено копие; 

7.Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 

2013г. на Капитол груп ЕООД, 1 стр., 

заверено копие; 

8. Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 

2014г. на Капитол груп ЕООД, 1 стр., 

заверено копие; 

9. Справка за приходите на строителните 

предприятия по видове строителство през 

2015г. на Капитол груп ЕООД, 1 стр., 

заверено копие; 

10. Референция от Община Годеч №08-

00-1156 от 11.11.2014г. – заверено копие, 

2 стр.; 
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11. Удостоверение от Община Главиница 

№П-06-44/17.02.2016г. – заверено копие, 

2 стр.; 

12. Реферция от Община Севлиево № 95-

625/26.09.2013г. – заверено копие, 4 стр.; 

13. Удостоверение от Община Павликени 

№РД-02-18-5657/31.08.2016г. – заверено 

копие, 5 стр. 

14. Сертификат ISO 14001:2004, № 

EMS/14519/BG/R, валиден от 18.10.2014г. 

до 27.10.2017г., изд. от CBS Ltd, 1 стр. 

заверено копие; 

15.  Сертификат ISO 9001:2008, № CQ-

BG-058/07/03, валиден до 08.01.2017г., 

изд. от ÖHMI EuroCert, 1 стр. заверено 

копие; 

16. Удостоверение за добро изпълнение 

на „Вип Проект БГ” ЕООД, рег.  № Уд-

30-2097-94/30.09.2016 г. изд. от Община 

Попово, заверено копие, 1 стр.; 

17. Сертификат БДС EN ISO 9001:2008,  

№ СИБ 109 16 0065, валиден до 

15.09.2018г., изд. от СИБ ООД, 1 стр. 

заверено копие; 

18. Удостоверение за ППП на Маргарита 

Станева, № 03733, валидно до 

31.12.2016г., изд. от КАБ, 1 стр. заверено 

копие; 

19. Удостоверение за завършено обучение 

за управление на строителни отпадъци и 

влагане на рециклирани строителни 

материали на Маргарита Станева, № 

1123/04.11.2016г, изд. от ЦПО 

Европартнер ЕООД, 1 стр. заверено 

копие; 

20. Застрахователна полица за Маргарита 

Станева №21589001/13121610001197 от 

27.06.2016г. с Добавък №1 от ЗК „ЛЕВ 

ИНС” АД – 2 стр., заверено  копие; 

21. Удостоверение за ППП на Янка 

Делчева Чолакова, рег. № 00594, важи за 

2016г. изд. от КИИП, 1 стр. заверено 

копие; 

22.  Удостоверение за завършен курс по 

ПБ на Янка Делчева Чолакова, рег. № 

1041/Н № Із – 1971/2009, изд. от КИИП, 1 

стр. заверено копие; 

23. Застрахователна полица 

№21589001/13121610001837/21.10.2016г.  

от ЗК „ЛЕВ ИНС” АД  на Янка Делчева 

Чолакова – заверено копие; 

24. Удостоверение за ППП на Ирена 

Маричова, рег. № 06285, важи за 2016г. 

изд. от КИИП, 1 стр. заверено копие; 
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III.47.1.След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за 

изпълнение на проектирането - „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД, но не е изпълнил 

изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от подизпълнителя 

задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към участниците”, от 

документацията на Възложителя.  

2. Подизпълнителят „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти с ППП, а именно: арх. Маргарита 

Методиева Станева, Ръководител на екипа - Архитект и проектант по част 

„Архитектурна“ и „ПУСО“, инж. Ирена Живкова Маричова, проектант по част 

„Конструктивна” и „ПБЗ“, инж. Янка Делева Чолакова, проектант по част „Електро“ и 

„Пожарна безопасност”, инж. Красимира Иванова Ракъджиева - Груева, проектант по 

част „ВиК“, инж. Виктор Пейчев Кьосев, проектант по част „ЕЕ” и „ОВК“, инж. 

Мирослав Боянов Лилов, Технически контрол по част „Конструктивна”, които в 

25.  Застрахователна полица № 

21589001/13121610001838/21.10.2016г.  

на Ирена Маричова от ЗК „ЛЕВ ИНС” 

АД– заверено копие, 1 стр.; 

26. Удостоверение за ППП на Красимира 

Ракъджиева - Груева, рег. № 01187, важи 

за 2016г. изд. от КИИП, 1 стр. заверено 

копие; 

25.  Застрахователна полица № 

21589001/13121610000234/26.01.2016г.  

на Красимира Ракъджиева - Груева от ЗК 

„ЛЕВ ИНС” АД– заверено копие, 1 стр.; 

26. Удостоверение за ППП на Виктор 

Кьосев, рег. № 13543, важи за 2016г. изд. 

от КИИП, 1 стр. заверено копие; 

27. Застрахователна полица № 

21589001/13121610001836/21.10.2016г.  

на Виктор Кьосев изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС” 

АД– заверено копие, 1 стр.; 

28. Удостоверение за упражняване на 

технически контрол по част 

конструктивна на инж. Мирослав Лилов, 

рег. № 00967, важи за 2016г. изд. от 

КИИП, 1 стр. заверено копие; 

29. Удостоверение за ППП на инж. 

Мирослав Лилов, рег. № 00546, важи за 

2016г. изд. от КИИП, 1 стр. заверено 

копие; 

30. Застрахователна полица № 

21589001/13121610001839/21.10.2016г.  

на Мирослав Лилов, изд. от ЗК „ЛЕВ 

ИНС” АД– заверено копие, 1 стр.; 
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декларациите за ангажираност на експерт,  декларират, че участват в качеството си на 

експерти в оферта на „Вип Проект БГ” ЕООД, който се явява подизпълнител. В чл. 65, 

ал. 1 от ЗОП, е предвидена възможност единствено кандидатите или участниците да се 

позовават на капацитета на трети лица. Законът не предвижда възможност 

подизпълнителите да използват чужд капацитет при изпълнението на своя дял от 

поръчката.  

3.Не е представен отделен ЕЕДОП за инж. Янка Делева Чолакова, проектант по част 

„Електро“ и „Пожарна безопасност”, в случай, че участникът желае да ползва капацитета 

й като трето лице по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

 

III.47.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя. 

2. Участникът „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД да представи ЕЕДОП с деклариран екип от 

проектанти за изпълнение на проектирането – експерти, които са негов собствен 

персонал или са трети лица, чиито капацитет ще използва за изпълнение на поръчката, 

както и да представи доказателства за поетите задължения от третите лица спрямо 

участника „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, в случай на използване на такива. 

3. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за инж. Янка Делева Чолакова, проектант 

по част „Електро“ и „Пожарна безопасност”,  в случай, че желае да ползва капацитета й 

като трето лице по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 13 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя. 

 

III. 48. Оферта № 48 от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, за участие по обособена 

позиция № 5 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 48 - РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г. - 

„БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД ЕИК 101526851 

Обособена позиция № 5 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал от 22.11.2016г., 1 стр. 
2. Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1; 

Участникът е представил  

1.Предложение за изпълнение на поръчката по 

образец на Възложителя с дата 22.11.2016 

подписано от Красимира Максимова Накева  в 
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оригинал, 162 стр.; 

2.  Подробен линеен график за изпълнение на 

СМР, 1 стр.; 

3. Декларации за съответствие, декларации за 

гаранция, удостоверения, декларация за произход 

на продукт, сертификати, декларации за 

експлоатационни показатели, 87 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - 

Образец №2;  

 

Участникът е представил  

1.Декларация по Образец 2 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 от участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал  и  

2.  Декларация по Образец 2 на Възложитeля  с 

дата 22.11.2016 от подизпълнителя „Проектанско 

бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016г.   

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 3 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 от участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал 

2. Декларация по Образец 3 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 от подизпълнителя „Проектанско бюро 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016г. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - Образец 

№ 4; 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 4 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 от участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал  и 

2. Декларация по Образец 4 на Възложитeля  с дата 

22.11.2016 от подизпълнителя „Проектанско бюро 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016г. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 5 на Възложитeля от 

участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД,  с дата 

22.11.2016 подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал  и  

2. Декларация по Образец 5 на Възложитeля от 

подизпълнителя „Проектанско бюро 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016г. 

8. Декларация за всички задължени лица 

по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил 

1.Декларация по Образец 7 на Възложитeля от 

участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД,  от дата 

22.11.2016 подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал  и 

2. Декларация по Образец 7 на Възложитeля от 

подизпълнителя „Проектанско бюро 
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ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016г.  

 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

 Участникът е представил: 

1. Декларация по Образец 7А на Възложитeля от 

участника „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД  с дата 

22.11.2016 подписано от Красимира Максимова 

Накева  в оригинал  и 

2.  Декларация по Образец 7А на Възложитeля от 

подизпълнителя „Проектанско бюро 

ИНТЕКСАРХ” ЕООД с дата 22.11.2016 г. 

подписано от Стефка Борисова Иванова с дата 

22.11.2016 г.  

10. Отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан от участника „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД  с дата 22.11.2016   в оригинал  

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности 

– Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” ЦПРС – Камара на строителите на България  

Камара на строителите в България; 

http://register.ksb.bg 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани 

в съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

 

 

Година 2013 – 434 000 лева 

Година 2014 – 1 150 000 лева  

Година 2015 – 841 000 лева 

 

Посочен е среден оборот за трите години 808333 

лева  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление, или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

Година 2013 – 434 000 лева 

Година 2014 – 1 106 000 лева  

Година 2015 – 825 000 лева 

 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години 788333  

лева 

http://register.ksb.bg/
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електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица за 200 000 лева. 

 

Полица № 13170160100000010 от 19.09.2016 ЗД 

„Алианц България”  - заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за обществената 

поръчка): [5] 
Строителни работи: 
-Извършване на СМР на ОУ „В. Левски” община 

Ловеч 2013-2014г. референция № 09/01 от 

04.03.2014г. издадена от „Етиком – Наков и сие” 

СД – заверено копие 

-СМР сграда „Братята” кв. Малинова долина, ІІ 

част,  гр. София  

Период за изпълнение - 2014 г. референция №15 от 

18.12.2014г. на „ВЕСТ-ИНВИСТ-Н”ЕООД – 

заверено копие 

- -РСМР „Център по хигиена” София  - референция 

№ 63А от 25.11.2014г. издадена от „Етиком – 

Наков и сие” СД – заверено копие 

- - СМР многофамилна жилищна сграда гр. 

Благоевград  - референция №38/03.02.2016г. 

издадена от „Бул план Диневи” ООД – заверено 

копие 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за обществената 

поръчка): [] 
 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

1. Ръководител на екипа: Инж. Георги Попов 

 

2.Тех. Ръководител: Виктор Слатински 

 

3.Специалист „Електотехника” : Георги 
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При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

Шумаров 

 

4.Специалист „ВиК”: Данаила Атанасова 

 

5.Специалист „ОВ”: Георги Георгиев 

6.Специалист „Контрол по качество”: 

Инж.Георги Попов 

 

7.Специалист ”Здравословни и безопасни 

условия на труд”: Инж. Герасим Панев 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на мерките 

за контрол на качеството? 

 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

а) „Проектанско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД  

 

Арх. Стефка Иванова – част Архитектура 

ППП №00665 

Инж. Васил Бочуков  - част Конструкции 

ППП №08725 

Инж. Цвета Ангелова – част „ТК Конструкции” 

ППП №00923 

Инж. Димитър Пенев – част „ОВК и енергийна 

ефективност” 

ППП №41078 

Инж.Десислава Николчева – част „Електро” 

ППП №42196 

Инж. Росалина Котова – част „ВиК”   

ППП №06467 

Инж.Теодора Проданова – част”ПБЗ” и „ПУСО” 

ППП №08347 
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Ръководител на екипа - строителство: инж. 

Георги Попов - диплома серия АБ 

№006691/1997г. строителен инженер, магистър 

Професионален опит – 42 г. 

Извършване на СМР  на ОУ „В.Левски” община 

Ловеч 2013-2014г. 

-СМР сграда „Братята” кв. Малинова долина  2 гр. 

София  2014 г. 

РСМР „ Център по хигиена” София 

  

Тех. Ръководител: Виктор Слатински – диплома 

№ Б037281 

Професионален опит – 40 г. 

 

 СМР многофамилна жилищна сграда гр. 

Благоевград 

 

Специалист „Електотехника” : 

Георги Шумаров – диплома ТУ – СФ- 

АА№001750 електоинженер 

Професионален опит – 6 г. 

 

 

Специалист „ВиК”: Данаила Атанасова- 

диплома УАСГ -2007 №35846/2007 

Професионален опит – 10 г. 

 

 

Специалист „ОВ”: Георги Георгиев – диплома 

серия ТУГ -2010  

Професионален опит – 10 г. 

 

 

Специалист „Контрол по качество”: 

Инж.Георги Попов – диплома серия АБ 

№006691/1997г. и сертификат БГ 

23Q/09/09/09/09СС 

Професионален опит – 42г. 

 

Специалист ”Здравословни и безопасни условия 

на труд” : 

Инж. Герасим Панев – Професионален опит – 

42г. 

диплома ОЯ №004246 и диплома за 

преквалификация №1040, -сертификат съгласно 

наредба РД-07-2/16.12.2009 г. 

СМР многофамилна жилищна сграда гр. 

Благоевград 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки за 

управление на околната 

ISO 14001:2004 - № 006-00133-Е /23.02.2015 – 

заверено копие 

ISO 9001:2008 - №006-00133-Q/23.02.2015  - 

заверано копие 
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среда: 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо   

Участникът е информация 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Фасадно скел е- 2000 кв.м. 

 

 
10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 
изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

„Проектанско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД  - 

проектиране и авторски надзор 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Отговор: Да 

 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Отговор: Да 
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отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите 

за екологично управление 
могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил изцяло исканата 

информация  

12. Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен и подписан с дата 22.11.2016 подписано 

от Стефка Иванова  в оригинал  на фирма 

„Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД - 

поддизпълнител 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане на 

обществената поръчка и за 

възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални способности – 

Част ІV „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание за 

всички критерии за подбор” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел А „Годност” 

 

Търговски регистър 

КАБ 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) годишен 

оборот за броя финансови 

години, изисквани в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва: и/или  

1б) Неговият среден годишен 

оборот за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за поръчката, 

е както следва (): Ако 

съответните документи са 

на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

 

Посочен е среден оборот за трите години 

124189,60 лева  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, 

за изисквания брой финансови 

години, е както следва: и/или 

2б) Неговият среден годишен 

оборот в областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, 

е както следва: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015 г.  

 

Посочен е среден оборот за трите години 

124189,60  лева 
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 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска 

„професионална отговорност“ 

възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Застрахователна полица за 102 в ЗАД „Армеец” 

№0000523580/29.02.2016 – заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 1а) През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните документи 

относно доброто изпълнение 

и резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

 

 16) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните основни 

доставки или е предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или частни 

субекти: 

 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за обществената 

поръчка): [3] 

 
Описание Суми Дати Получатели 

1.Въвеждане на 

мерки за ЕЕ, в 

моногофамилна 

жилищна 

сграда на ул. А. 

Попов 1А, 

секция А и Б, 

гр. Брацигово – 

5 ет. РЗП 4320 

кв.м. 

18 051 

лв 

21.12.2015г.-

24.03.2016г. 

ДЗЗД 

„Домум” 

гр. 

Габрово, 

ул. „Колева 

ливада” 1 

Тел. 0888 

42 43 44, 

инж. 

Пламен 

Петков  

2.Въвеждане на 

мерки за ЕЕ в 

моногофамилна 

жилищна 

сграда в УПИ І 

компл. жил. 

стр. кв. 41 по 

ЗРП та гр. 

Стамболийски, 

ул. Заводска № 

6-6 етажа, РЗП 

5795 м2 

35432 

лв. 

21.12.2015г-

24.03.2016 

ДЗЗД 

„Домум” 

гр. 

Габрово, 

ул. „Колева 

ливада” 1 

Тел. 0888 

42 43 44, 

инж. 

Пламен 

Петков 

3.Жилищни 

сгради –групи 

А,Б и В /6-9 

етажа с 

подземни 

гаражи/ с обща 

РЗП 49 000м2, 

УПИ І кв. 29А, 

м. бул. Ал. 

Малинов, р-н 

45250 

лв. 

15.01.2013г-

25.05.2013г. 

„Литос-

КО” ООД, 

бул. Н. 

Габровски 

14 

Иво 

Колушев 

Тел. 02 

9601980 
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Младост, гр. 

София 

4.жилищна 

сграда /6 етажа/ 

с магазини и 

подземни 

гаражи РЗП 

4200м2 в УПИ 

ІХ, кв.2, м. 

Свобода – 

Момкова 

махала, София 

26500 

лв. 

10.01.2015г-

30.04.2015г. 

„Литос-

КО” ООД, 

бул. Н. 

Габровски 

14 

Иво 

Колушев 

Тел. 02 

9601980 

5.Жилищни 

сгради /г+6+а с 

подз. гаражи/ - 

секции АБ и ВГ 

РЗП – 9360м2 в 

УПИ ІІ, кв. 6А, 

м. 

Манастирски 

ливади – Изток, 

гр. София 

35 750 

лв. 

15.05.2014г-

30.09.2014 

„Литос-

КО” ООД, 

бул. Н. 

Габровски 

14 

Иво 

Колушев 

Тел. 02 

9601980 

 

Приложени документи: 

1.Референция №103-Х/10.08.2015 г. „Литос-

Ко”ООД – заверено копие 

2.Референция №11/18.07.2016  ДЗЗД „Домум”  - 

заверено копие 

 2) Той може да използва 

следните технически лица или 

органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки за 

строителство икономическият 

оператор ще може да използва 

технически лица или органи 

при извършване на 

строителството: 

 

 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за 

проучване и изследване са 

както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за проследяване 

на веригата на доставка: 

ISO 9001:2008 - №271(В)04.14/30.04.2014 – 

заверено копие 

Сертификат за фотошоп №7722684/16.07.2010 г. 

завероно копие на анг. Език 

Удостоверение №10-08-10/4/10.08.2010 издадено 

фирма „Каниско” ЕООД – заверено копие 

Удостоверение №10-08-10/5/10.08.2010 издадено 

фирма „Каниско” ЕООД – заверено копие 

Удостоверение №10-08-10/3/10.08.2010 издадено 

фирма „Каниско” ЕООД – заверено копие 

 5) За комплексни стоки или 

услуги или, по изключение, за 

стоки или услуги, които са 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 
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със специално 

предназначение: 

Икономическият оператор ще 

позволи ли извършването на 

проверки на неговия 

производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол 

на качеството? 

 6) Следната образователна и 

професионална квалификация 

се притежава от: 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

 

б) неговия ръководен състав: 

„Проектанско бюро ИНТЕКСАРХ”ЕООД  

 

1.Водещ проектант Арх. Стефка Иванова – част 

Архитектура, управител на „Проектантско 

бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД 

ППП №00665 КАБ  - заверено копие 

 диплома серия В 82 №008173/83 г. ВИАС 

Професионален опит 33 г. 

 

Застраховка №0000544315/12.07.2016г. за 100000 

лв. – заверено копие  от „Армеец” 

 

Списък на персонала нает на граждански договор 

за изпълнение на поръчката. 

2.Инж. Васил Бочуков  - част Конструкции 

ППП №08725 – заверено копие 

Застрахователна полица 

№212216228000080/16.11.2016 ДЗИ АД – заверено 

копие 50 000 лв. 

 

3.Инж. Десислава Николчева – част „Електро” 

ППП №42196 – заверено копие 

Сертификат №00789/29.02.2016 за 50000 ЗАД 

Асесс инфуранс АД – заверено копие 

 

4.Инж. Русалина Котова – част „ВиК”  ППП 

№06467 –заверено копие 

Застрахователна полица 

№13180163000000091/28.06.16 за 100000 от 

„Алианц България” – заверено копие 

 

5.Инж. Димитър Пенев – част „ОВК и 

енергийна ефективност” ППП №41078 – заверено 

копие 

Удостоверение №ЕС689/27.07.2010 от ТУ – 

заверено копие 

Застрахователен 

договор№04100100002214/30.06.2016 от ЗД 

„Евроинс” АД – заверено копие 

 

6.Инж.Теодора Проданова – част”ПБЗ” и 

„ПУСО” ППП №08347 – заверено копие 
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Удостоверение от СКЦ №02297/23.01.2015 – 

заверено копие 

Сертификат №00107/11.04.2014 г. от КИП – 

заверено копие 

Застрахователна полица №0000523658/11.02.2016 

за 100000 от ЗАД „Армеец” АД – заверено копие 

 

7.Инж.Георги Грозданов- част „ПБ” ППП 

№13144 –заверено копие 

 

8.Инж. Цвета Ангелова – част „ТК 

Конструкции” 

ППП №00923 – заверено копие 

Застрахователна полица 

№212216211000047/17.11.2016 за 300000 от ДЗИ 

АД – заверено копие 

Сертификат №00991/26.04.2016 за 300000 лв. ЗАД 

„Ассет анфуранс” АД – заверено копие 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да приложи 

следните мерки за управление 

на околната среда: 

Неприложимо 

Участникът е попълнил  информация 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните три 

години са, както следва: 

Неприложимо 

Участникът е попълнил  информация 

 9) Следните инструменти, 

съоръжения или техническо 

оборудване ще бъдат на 

негово разположение за 

изпълнение на договора: 

Неприложимо 

Участникът е попълнил  информация 

 10) Икономическият оператор 

възнамерява евентуално да 

възложи на подизпълнител 

изпълнението на следната 

част / процентно  изражение 

от поръчката/ 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти 

за екологично управление 

Отговор: 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

Отговор: Да 

ISO 9001:2008 

 

www.eurocert.gr 

http://www.eurocert.gr/
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III.48.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД е посочил в ЕЕДОП-а подизпълнител за 

изпълнение на проектирането - „Проектантско бюро ИНТЕКСАРХ” ЕООД, но не е 

изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от Част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” - 

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката, следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

схемата за гарантиране на 

качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Сертификат № 271/В/04.14 

 Икономическият оператор ще 

може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо 

и посочете какви други 

доказателства относно 

стандартите или системите за 

екологично управление могат 

да бъдат представени: 

Ако съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

  

 

 6. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 

Участникът  не е попълнил изцяло исканата 

информация  
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участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и  

строителството е собствен персонал за участника или подизпълнителя, същите следва да 

декларират в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 

10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като не е 

посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие Възложителят 

СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 

предоставена, за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.   

4.Подизпълнителят не е попълнил част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, като 

не е посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, и не е дал официално съгласие 

Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка.   

 

III.48.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1. от част III „Изисквания към 

участниците” от документацията на Възложителя.  

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал, за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и 

декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че 

ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за икономическия 

оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал за участника или подизпълнителя, същите следва да 

представят ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

 3.Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.48.1.3 от настоящия протокол.  

4.Подизпълнителят да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в част VI 

„Заключителни положения“ съгласно посоченото в III.48.1.4 от настоящия протокол.  

 

III.49. Оферта № 49 от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 
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с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 49 - РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. - 

„СИТИСТРОЙ-92” ЕООД ЕИК 121288539 

Обособена позиция № 4 

1. Списък на документите Участникът е представил опис на документите в 

офертата – в оригинал, 1 стр. 
2. Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

3. Предложение за изпълнение 

на поръчката изготвено по 

Образец №1; 

Участникът е представил: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката по образец 

1 на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от  

Йовко Шипков управител на участника „СИТИСТРОЙ-

92” ЕООД, в оригинал, 62 стр., ведно с, 

2. Примерен линеен календарен план за зпълнение на 

инженеринг – проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на СМР от 22.11.2016г. в оригинал, 10 стр.; 

3. Примерна диаграма на работата ръка в оригинал, 1 

стр.; 

4. Удостоверение за експлоатационни качества, 

удостоверения, удостоверение за технически 

характеристики, сертификати, декларации за 

експлоатационни показатели, декларации за 

характеристиките на строителен продукт, декларации за 

съответствие, заварани копия, 41 стр. 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект 

на договор - Образец №2;  

Участникът е представил  Декларация по Образец № 2 

на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от Йовко 

Шипков в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - Образец 

№3; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 3 

на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от Йовко 

Шипков в оригинал, 1 стр.; 

6. Декларация, че при изготвяне 

на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 4 

на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от Йовко 

Шипков в оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на 

МРРБ - Образец № 5; 

Участникът е представил Декларация по Образец № 5 

на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от Йовко 

Шипков в оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на 

чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил Декларация по Образец № 7 

на Възложителя с дата 07.11.2016 подписано от Йовко 

Шипков в оригинал, 1 стр. 
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9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

 Участникът е представил  Декларация по Образец № 

7А на Възложителя с дата 08.11.2016 подписано от 

Йовко Шипков в оригинал, 1 стр. 

10. Отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

11. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът представил ЕЕДОП в оригинал, от 

участника „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД попълнен и 

подписан  от управителя Йовко Шипков с дата 

08.11.2016г. в оригинал 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, конфликт 

на интереси или 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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професионално нарушение 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо указание 

за всички критерии за 

подбор” 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Вписан в търговския регистър с ЕИК 121288539 

ЦПРС – камара на строителите на България 

Удостоверение № 0908/12.05.2016 г. 

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние” 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Посочен е оборот от 2013 до 2015г.  

Представени следните документи: 

 

Година: 2015 – 795 000 лева 

Година: 2014 – 335 000 лева 

Година 2013 – 000 000 лева 

 

 

Като доказателство са представени Годишен отчет за 

дейността за 2013г. - 12 стр. 

Годишен отчет за дейността за 2014 г. - 11 стр. 

Годишен отчет за дейността за 2013 г. - 13 стр. 

 

Посочен е среден оборот за трите години 376 667 лева  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: и/или 

2б) Неговият среден 

Посочен е оборот от 2013 до 2015г.  

Година: 2015 – 795 000 лева 

Година: 2014 – 335 000 лева 

Година 2013 – 000 000 лева 

 

 

Посочен е среден оборот за трите години 376 667  лева 
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годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Застрахователна полица за 200 000 лева за всички 

обекти в „ДЗИ- общо застраховане” ЕАД Полица 

№212216217000048/22.08.2016 г.  – заверено копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 1а) През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка): [3] 
Строителни работи: 

Описание Суми Дати Получатели 

Реконструкция и 

електрификация 

на железопътен 

участък 

Харманли-

Свиленград с 

подобекти  

Стоманена 

канструкция 

сграда за рамонти 

и поддръжка в 

участък ж.п. гара 

Любимец; 

Пешеходен 

надлез в участък 

ж.п. гара 

Любимец, 

523 000 

лева 

11.09.2014г. Сдружение 

„Железопътна 

инфраструктура 

2011”, с ЕИК 

176232461, гр. 

София,  гр. 

София, бул. 

Ситняково 48 

Реконструкция 

и 

електрификация 

на железопътна 

линия Пловдив 

-  Свиленград, 

участък ж.п. 

гара Харманли 

с получател  

Сдружение 

„Железопътна 

инфраструктура 

2011”, с ЕИК 

176232461, дата 

263 000 

лв. 

02.10.2014г. Сдружение 

„Железопътна 

инфраструктура 

2011”, с ЕИК 

176232461,  гр. 

София, бул. 

Ситняково 48 



 

861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния период 

икономическият оператор е 

извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, 

02.10.2014г., 

сума 

Реконструкция 

и 

електрификация 

на железопътна 

линия Пловдив-

Свиленград, 

участък ж.п. 

гара 

Свиленград, 

127 000 

лв. 

25.05.2015г. Сдружение 

„Железопътна 

инфраструктура 

2011”, с ЕИК 

176232461, гр. 

София, бул. 

Ситняково 48 

 

Като доказателства са представени: 

1. Референция Изх. №ЖИ-07-090/31.07.2015г. заверено 

копие, 1 стр. 

2. Договорно споразумение n S.07.95.01 от 11.09.2014 г. – 

заверено копие, 7 стр.; 

3. Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа от 01.12.2015 г. – заверено копие, извлечение, 6 стр.; 

4.Референция изх. № ЖИ-07-089/31.07.2015 г. – заверено 

копие, 1 стр. 

5.Договорно споразумение  n S.07.99.01 от 02.10.2014 г. 

заверено копие, 8 стр. 

6.Анекс към Договор № S.07.99.01 от 17.06.2015 г. – 

заверено копие, 2 стр.; 

7.Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа, извлечение, от 15.12.2015г. – заверено копие, 4 стр.; 

8. Референция Изх. № ЖИ-07-091/31.07.2015 г. – заверено 

копие, 1 стр. 

9. Договорно споразумение n S.07.130.01 от 25.05.2015г. – 

заверено копие, 8 стр.; 

10.Анекс към договор s.07.130.02 от 30.11.2015 г. – заверено 

копие, 2 стл. 

11. Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа, от 03.12.2015 г. – заверено копие, извлечение, 4 

стр. 

 

Проектиране – 2 обекта 

 
Описание Суми Дати Получатели 

1.Жилищна 

сграда в ПИ с 

идентификатор 

56784.511.765 

по КК на гр. 

Пловдив, 

урегулиран в 

УПИ ХІІ-

511.574, кв. 16, 

по 

регулационен 

план на кв. 

Христо 

Смирненски, 

гр. Пловдив 

18 000 лв. 04.04.2016 

07.06.2016 

„Термо 

Проект 

Комерсиал” 

ООД 
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посочете сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или 

частни субекти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сграда за 

обществено 

обслужващи 

функции, 

ателиета и 

гаражи в ПИ с 

идентификатор 

56784.521.1444, 

урегулиран  в 

УПИ VІІІ – 

521.1444, общ. 

обсл. кв. 37 по 

плана на 

Освобождение 

– Гео Милев, 

гр. Пловдив,  

49 000 лв. 10.10.2013 

-10.02.2014 

„СМАК” 

ЕООД 

 

Представени са като доказателства: 

1. Удостоверение за добро изпълнение /референция/ от 

18.07.20126г. изд. от „Термо Проект Комерсиал” ООД, 

без номер, заверено копие, 1 стр. 

2. Удостоверение за добро изпълнение изд. от СМАК 

ЕООД от 27.04.2016 г., без номер, заверено копие, 1 

стр. 

 

Представени следните документи: 

Първа група: строежи от високо строителство, 

прилежащата му инфраструктура, електронни 

съобщителни мрежи и съоражения  - Удостоверение  

№I-TV015918  - строежи от треда до пета категория - 

заверено копие  

Втора група: строежи от транспортна инфраструктура  

Удостоверение №II-TV004539 строежи от трета и  

четвърта ктегория – заверено копие 

Трета група: строежи от енергийната инфраструктура  

Удостоверение №III –TV005263 строежи от трета 

категория – заверено копие 

Четвърта група:строежи от благоустройствената 

инфраструктура, хидротехническо строителство и 

опазване на околната среда Удостоверение №IV-

TV007752 строежи от трета и четвърта категория – 

заверено копие  

Пета група:отделни видове строителни и монтажни 

работи Удостоверение №V-TV011182 – заверено  копие 

Сертификат №BG OHSAS 18001:2007 – заверено копие 

Сертификат ISO  14001:2004 – заверено копие 

Сертификат ISO  9001:2008 – заверено копие 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените поръчки 

Проектиране: 

Водещ проектант Арх.Борис Лазарков  

Проектанска част „АС”  

Борис Лазарков 

Диплома №000075/12.05.1995 г. – заверено копие, 1 стр. 

Удостоверение КАБ №00980/2016 – заверено копие, 1 
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за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

стр. 

Проектанска част ”Конструкции” Инж. Емил 

Бакърджиев   

Удостоверение №00294/2016 г. 

Диплома №003549/81 ВИАС- заверено копие, 1 стр. 

Удостоверение КИИП №02512/2004 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектнанска част „Електро” Инж. Владко Петков 

Диплома №1129/11.05.2010 г. – заверено копие, 1 стр.  

Удостоверение КИИП №11234/2010 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанска част „ВиК”  Инж. Красимир Георгиев 

Диплома №010456/05.04.1986 г. – заверено копие, 1 стр. 

Удостоверение КИИП №02761/2004 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанска част „ОВ” Инж. Тони Балев  

Диплома №012094/30.07.1988 г. заверено копие, 1 стр. 

Удостоверение КИИП №02830/2004 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанска част „Енергийна ефективност” Инж. 

Васил Шарков  

Диплома №015205/2003 г. 

Удостоверение КИИП №11331/2012 – заверено копие 

Удостоверение за проф. квалификация 

№ЕИ073/27.01.2006г. от ТУ София – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанска част „ПБЗ” Арх. Мила Филипова  

Диплома №000466/27.01.1997 г.  

Удостоверение КАБ №02684/2016 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанскачаст”Пожарна безопасност” 

Инж.Васил Пешев 

Диплома №2142/14.10.1983 г. 

Удостоверение КИИП №11279/2014 – заверено копие, 1 

стр. 

Технически контрол по част „Конструкции” 

Инж. Илияна Бакърджиева  

Диплома №01078/24.05.1980 г. 

Удостоверение КИИП №00295/2012 – заверено копие, 1 

стр. 

Проектанска част „План за управление на 

строителните отпадъци”  

Инж. Светла Василева-Трифонова 

Сертификат №203/16.01.2014 г.- заверено копие, 1 стр. 

Диплома от ВСУ Любен Каравелов – заверено копие, 1 

стр 

Удостоверение КИИП №11153/2011 – заверено копие, 1 

стр. 

За изпълнение на строителството: 

Ръководител обект – инж. Христо Исов 

Диплома ВИАС №010272/19.07.1985г.  – заверено 

копие, 1 стр. 

Технически ръководител: инж. Александър Пейков  

Диплома рег.№01158/2005 г. ВИАС – заверено копие, 1 
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стр. 

Специалист „Електротехника” – инж. Божидар 

Младенов 

Диплома №008851/03.07.1970 ВМИ Линин София, 1 

стр. 

Специалист „ВиК” инж. Николай Танев 

Диплома №016165/30.07.1981 ВИАС – заверено копие, 

1 стр. 

Специалист „ОВ” инж. Здравко Иванов 

Диплома от ВИХВП Пловдив – заверено копие, 1 стр. 

Специалист „Контрол по качеството” инж. Биляна 

Кочева 

Диплома от ВТУ Тодов Каблешков  

Удостоверение от Ведакон №146-QC/03.08.2016 г. – 

заверено копие, 1 стр. 

Специалист „ЗБУТ” инж. Милен Минков 

Диплома от ВТУ Тодов Каблешков  

Удостоверение от МИКС  №1235/19.10.2016г. – 

заверено копие, 1 стр. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и 

изследване са както 

следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално 

предназначение: 
Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се притежава 

от: 

Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация 

 

 



 

865 

 

а) доставчика на услуга или 

самия изпълнител, и/или (в 

зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 

 

 

 

 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на 

околната среда: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

Тръбно скеле-4000 кв.м. 

Товарни автомобили – 1 бр. 

Автосамосвал - 1 бр. 

Багер -1 бр. 

Фадрома – 1 бр.  

Подемник – 1 бр. 

Горелски – 5 бр.  

Бензинова резачка – 1 бр. 

Цирколяр ръчен – 2 бр. 

Къртач – 1 бр.  

Ударно пробивна машина – 2 бр.  

Пробивна техника – 4 бр.  

Заваръчен апарат – 1 бр. 

Фактура №0000000295/20.08.2014 г. – рамково фасадно 

скеле 2000 кв.м. –заверено копие, 1 стр. 

Фактура №0000000296/26.08.2014 г. – рамково фасадно 

скеле 2150 кв..м. – заверено копие, 1 стр. 

 
10) Икономическият 

оператор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 
изпълнението на следната 

част / процентно  

изражение от поръчката/ 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 Стандарти за осигуряване 

на качеството и 

стандарти за екологично 

Отговор: 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

III.49.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти 

и несъответствия: 

управление 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

Сертификат  ISO 9001:2008 

„СИ ЕС БИ” ЕООД София 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 Отговор: Да 

 

ISO 14001:2004 

 

„СИ ЕС БИ” ЕООД София 

 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил изцяло исканата 

информация  
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1.Участникът не е декларирал информация в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП относно 

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за целия инженеро – 

техническия персонал за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

2.Относно спазването на изискването в документацията на Възложителя в точка 10.5.1 и 

точка 10.5.2 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” - участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение 

на проектирането и строителството, следва да се вземе предвид, че в случай на 

използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат 

представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от 

третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, 

доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV 

„Критерии за подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът 

следва да декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на 

поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това 

обстоятелство, съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, раздел А-Г, без да 

посочи Част ІІ и Част ІІІ. 

 

III.49.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.Участникът да представи ЕЕДОП с декларирана в точка 6) от Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация относно  

професионален опит и въведени в експлоатация строителни обекти за целия инженеро – 

техническия персонал, за изпълнение на строителството, съгласно точка 10.5.2. и във 

връзка с точка 10.6.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 

декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът следва да представи ЕЕДОП с 

декларирана информация за наличието на собствен персонал, съгласно точка 10.6 и във 

връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  
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3.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.49.1.3 от настоящия 

протокол. 

 

ІІІ. 50. Оферта № 50 от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” 

ЕООД, за участие по обособена позиция № 17 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 50 - РСЛ16-ТД26-

2011/23.11.2016г.  „ТЕХНИКО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 

ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 203805808 

Обособена позиция № 17   

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи 

– без дата, 1 стр. 

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо 

 3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 23.11.2016г. в оригинал, 2 

стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец №2;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 2 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на офертата 

- Образец №3; 

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 3 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - Образец № 4; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 4 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. 

с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - Образец № 

5; 

Участникът е представил декларация по 

Образец 5 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7;  

 

Участникът е представил декларация по 

Образец 7 на Възложителя от 23.11.2016г. в 

оригинал, 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици- 

Образец № 7А; 

Участникът е представил декларация по 

Образец7А на Възложителя от 23.11.2016г. в  

оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Налице е отделен запечатан непрозрачен 
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„Предлагани ценови параметри” плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - участникът 

следва да попълни следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в 

оригинал, попълнен и подписан от 

представляващия дружеството с дата 

23.11.2016г. 

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 

и за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – част 

ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани с 

наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на 

интереси или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

Вписан е в търговския регистър на АВ с ЕИК 

203805808 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
Неприложимо 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е извършил 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 1 услуга за 
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следните основни доставки или 

предоставил следните основни 

услуги от посочения вид: 

упражняване на инвеститорски контрол през  

2016г. с посочване на стойностите, датите и 

получателите 
Описание Суми Дати Получатели 

Упражняване 

на 

инвеститорски 

контрол върху 

строителните 

и монтажни 

работи по 

НПЕЕМЖС 

на 

територията 

на гр. Тетевен 

Стойност 

18 608.83 

лв. 

02.2016г 

– 

05.2016г 

Община 

Тетевен с  

адрес пл. 

„Сава 

Младенов” 

9, Тетевен, 

България 

5700 

 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги или 

по изключение, за стоки или услуги, 

които са със специално 

предназначение 

 

 6) Образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

-ръководен състав  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – 

За ръководител екип  

- инж. Теодор Тошев, КИИП рег. № 13415 

Образователно-квалификационна степен 

магистър, професионална квалификация 

инженер. 02.2016г. – 05.2016г. Упражняване 

на инвеститорски контрол върху 

строителните и монтажни работи по 

НПЕЕМЖС на територията на гр. Тетевен,  

 

Експерти: 

инж.Владимир Николов, експерт, КИИП  

рег. № 08752, Образователно-

квалификационна степен мегистър, 

професионална квалификация инженер. 

02.2016 – 05.2016г., Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и 

монтажни работи по НПЕЕМЖС на 

територията на гр. Тетевен. 

 

инж. Свилен Станкулов, експерт, КИИП 

рег. № 10171, Образователно – 

квалификационна степен магистър, 

професионална квалификация инженер. 

Удостоверение  № 2039 за завършен курс на 

18.10.2012г. на тема: ПЛАН ПО 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – Наредба № 2 

за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при ивършване 

на строителни и монтажни работи.  
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02.2016 – 05.2016 г. Упражняване на 

инвеститорски контрол върху строителните и 

монтажни работи по НПЕЕМЖС на 

територията на гр. Тетевен 

  7) Приложими мерки за управление 

на околната среда   

 

 10) Използване на подизпълнители   

 12)Обществени поръчки за доставки 

иконочмическия оператор може ли 

да представи изисваните 

сертификити, изготвени от 

официални признати институции 

или агенция по контрол на 

качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за 

екологично управление”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация 

 5. Заключителни положения Част VІ 

от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил надлежно 

исканата информация  

 

III.50.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”,  информация за 1 

извършена услуга за упражняване на инвеститорски контрол през 2016г. с посочване на 

стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си доказателства за 

извършената услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Относно спазването на  изискването в документацията на Възложителя в точка 10.15 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” -  

участникът да разполага с инженерно – технически персонал за изпълнение на 

инвеститорския контрол, следва да се вземе предвид, че в случай на използване на 

капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката,  следва да бъдат представени 

отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, 

/ако са юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор”, от документацията за участие. При тази хипотеза участникът следва да 

декларира в ЕЕДОП-а си, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в 

Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

При хипотеза, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, 

участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно точка 10.16 и 

във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

3.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, без да посочи Част ІІ 

и Част ІІІ. 
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III.50.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за декларираната в ЕЕДОП-а 

извършена услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти за изпълнение на инвеститорския контрол по смисъла на 

точка 10.15 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, следва да бъдат представени отделни 

ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 и декларации образец 7А от третите лица, /ако са 

юридически лица/, както и документ за поетите от тях задължения, доказващ, че 

участникът ще разполага с техните ресурси съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, в който да декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение 

на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, участникът 

следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

3.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.50.1.3 от настоящия 

протокол. 

 

ІІІ. 51. Оферта № 51 от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, за участие по обособена позиция № 

18 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 51 - РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. - 

„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 

203911957 

Обособена позиция № 18 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от инж. Камен Белчев с дата 

22.11.2016г., 1 стр.; 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец №1Б; 

Участникът е представил предложение за 

изпълнение на поръчката по образец на 

Възложителя от 22.11.2016г. подписан от инж. 

Камен Белчев в оригинал, 3 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 2 на Възложителя от подписани от инж. 
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№2;  Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 3 на Възложителя от подписани от инж. 

Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 4 на Възложителя от подписани от инж. 

Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 5 на Възложителя от подписани от инж. 

Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 7 на Възложителя от подписани от инж. 

Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 1 стр. 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец № 7А; 

Участникът е представил два броя декларации по 

Образец 7А на Възложителя от подписани от инж. 

Камен Белчев с дата 22.11.2016 г. и Бояна Петкова 

от 22.11.2016г. в оригинали по 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

попълнен  с дата 22.11.2016г. подписан от инж. 

Камен Белчев  и Бояна Петкова от 22.11.2016г.  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 1 услуга за 

упражняване на инвеститорски контрол през  

2016г. с посочване на стойностите, датите и 

получателите 

 
Описание Суми Дати Получатели 

„Интегриран 

проект за водния 

цикъл за гр. 

Исперих”, 

подобект 

„Разширние и 

реконструкция за 

пречиствателната 

станция за 

отпадни води 

(ПСОВ)” Алфа 

Пи Проджект 

ООД 

Стойност: 

15 250 лв. 1 

бр. 

каналазация 

1.021 км 1 

бр. 

водопровод 

1.491 км. 

Прилежаща 

техническа 

сграда 

02.2016 

– 

05.2016г. 

„Рутекс” 

ООД 

 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – 
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притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

-ръководен състав  

 

Ръководител екип  арх. Росица Живкова 

Петрова  архитект магистър. Ръководител проект. 

Регистър в КАБ 04707. Диплома с номер УАСГ 

2012 - № 162781 

Професионален опит: 

04,2012 до 08,2016 - „Бел Вю”, гр. Бургас 

Архитект, Ръководител екип, инвеститорски 

контрол. 

Изготвяне на идейни и технически проекти част 

Архитектура, интериорно и екстериорно 

проектиране, градоустройство, узаконяване, 

проекти за преустройство, менажиране на 

проектния проецес, координация и съгласуване по 

време на авторския надзор, инвеститорски 

контрол 

на изпълнението. 

03,08,2014 - 20,12,2014г - Преустройство и ремонт 

на сграда с идентификатор 07079.612.300.1 по КК 

на гр. Бургас - инвеститорски контрол 

2007г.- 2011 г - „АКАНТ”, гр. Бургас 

Помощник проектант 

Изготвяне на идейни и технически проекти част 

Архитектура, изработване на детайли и 

спесификации 

 

инж. Камен Колев Белчев - Строителен 

инженер 

бакалавър. Експерт. Диплома с номер ВСУ - 2008, 

№071924 

Професионален опит: 

2010-2016 до момента - Алфа Пи Проджект 

Ръководител ПТО, Инвеститорски контрол, 

Ръководител проекти, Управител. 

02.2016 - 05.2016 год - “Интегриран проект за 

водния цикъл за гр. Исперих”, подобект 

„Разширение и реконструкция за 

пречиствателната 

станция за отпадни води (ПСОВ)“ 

 

10.03.2016-05,07.2016 год - Еднофамилна 

жилищна сграда УПИ IX-84. кв. 16, с. Опицвет - 

инвеститорски контрол 

И др. 

 

12,2011 - 05,2013 „Хидрострой-П“ 

Ръководител ПТО, Инвеститорски контрол 

 

Mega Mall Люлин - Изготвяне оферта, 

Инвеститорски контрол по време на строителство. 

Реконструкция жп. линия Пловдив-Бургас участък 

3 - Организация на СМР, отчетност на СМР, 

Инвеститорски контрол 
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Реконструкция хотел „Москва Плаза“ гр. Сочи - 

Инвеститорски контрол. 

03,2010-12,2011 

„Адева“ / „ВИА АПИЯ - Кюстендил“ 

Експерт ПТО, инвеститорски контрол. 

ЛОТ 23А Транзитни пътища V, Път II-62 

Кюстендил-Дупница 

ЛОТ 14 Транзитни пътища V, Път ІІ -63 Перник - 

Брезник 

Път PER1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино 

 

Мариан Димитров Иванов - Строителен 

техник. 

Експерт. Диплома с номер 2002 -007873 Техникум 

по строителството Пеньо Пенев. 

Професионален опит: 

06,2012 до момента - Свободна практика 

05.03.2016 - 25.06.2016 год. - Еднофамилна 

жилищна сграда в УПИ IV-022264, кв.18 гр. 

Божурище - инвеститорски контрол. 

08,2007 - 03,2012 - Строителен техник, 

Ръководител група, Инвеститорски контрол. 

Варна Тауърс. 

Гранд Мол Варна 

и др. 

01,2006 - 01,2007 - Строителен техник, и 

ръководител група. гр. Прага обект: Мол Arkady 

Pankra гр. Прага 

08,2002-01,2006г 

Строителен техник, бригадир група армировчици 

на територията на гр. Варна 

  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 10) Използване на 

подизпълнители  

 

 12)Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални 

признати институции или 

агенция по контрол на качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

 

 

 5. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 

 

Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 

III.51.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
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несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”,  информация за 1 

извършената услуга за упражняване на инвеститорски контрол през 2016г. с посочване на 

стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си доказателства за 

извършената услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД в своя ЕЕДОП, точка 6) от част В 

„Технически и професионални способности” на част IV „Критерии за подбор” е 

декларирал, използването на екип от проектанти, а именно: Ръководител екип  арх. Росица 

Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов - Строителен техник, за които не са 

представени доказателства от участника за правната връзка между тях, както и документи 

за поетите от проектантите задължения, тъй като в ЕЕДОП-а, на участника не е 

декларирана местоработата им към момента. Участникът не е представил отделен ЕЕДОП 

за арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов, в случай, че желае да ползва 

капацитета им като трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от Раздел 

13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

При хипотеза, че арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов са собствен 

персонал, участникът следва да декларира в ЕЕДОП-а си това обстоятелство, съгласно 

точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

3. Участникът е декларирал в точка 6) от Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а си използването на двамата 

експерти - инж. Камен Колев Белчев и Мариан Димитров Иванов, за които не е 

декларирал, че притежават пълна проектантска правоспособност, в съответствие с 

изискванията на точка 10.16 от Раздел „Технически възможности и квалификации” от 

Част IV „Критерии за подбор” – от документацията на Възложителя.  

4.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал в 

„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка само за част ІV, без да посочи Част ІІ и 

Част ІІІ. 

 

III.51.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за декларираната в ЕЕДОП-а 

извършена услуга, съгласно точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

2.Участникът да представи доказателства за правната връзка между него и проектантите 

посочени в ЕЕДОП – а му, а именно: Ръководител екип  арх. Росица Живкова Петрова и 

Мариан Димитров Иванов - Строителен техник, както и документи за поетите от 

проектантите задължения. Участникът да представи отделен ЕЕДОП за всеки от 

проектантите Ръководител екип  арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров 

Иванов - Строителен техник, в случай, че желае да ползва капацитета им като трети лица 

по смисъла на чл. 65 ЗОП и съгласно точка 13.1.3 от документацията на Възложителя. 

В случай, че персоналът за изпълнение на инвеститорския контрол е собствен, участникът 

следва да представи ЕЕДОП с декларирана информация за наличието на собствен 

персонал, съгласно точка 10.16 и във връзка с точка 10.15. от Част ІV „Критерии за 
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подбор” от документацията на Възложителя.  

3. Участникът да представи ЕЕДОП с отстранена липса на информация в точка 6) от 

Раздел В „Технически и професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП-а си относно наличие на пълна проектантска правоспособност за „Ръководител 

екип  арх. Росица Живкова Петрова и Мариан Димитров Иванов - Строителен техник, в 

съответствие с изискванията на точка 10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” – от 

документацията на Възложителя.  

4.Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.51.1.4 от настоящия 

протокол. 

 

ІІІ. 52. Оферта № 52 от „КОРЕКТ СК” ООД, за участие по обособена позиция № 12 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016  г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 52 - РСЛ16-ТД26-2013/23.11.2016г. 

- „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 175192423 

Обособена позиция № 12 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от инж. Симеон Банишки с дата 

23.11.2016г., 1 стр. 
2.Документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец №1А; 

Участникът не е  представил образец №1А; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор - Образец 

№2;  

Участникът е представил  декларация по 

Образец 2 на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност на 

офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 3 на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на офертата 

са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 4 на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 1 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията на 

НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, 

изм. с ПМС 282 от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 5 на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 1 стр. 

8. Декларация за всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 

7;  

Участникът е представил  декларация по 

Образец 7 на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 1 стр. 
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9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни 

собственици- Образец № 7А; 

Участникът е представил  декларация по 

Образец 7А на Възложителя подписан от инж. 

Симеон Банишки с дата 23.11.2016 г.; 2 стр. 

10. Отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

подписан от Симеон Банишки с дата 23.11.2016 

г.;  

 1. Информация за процедурата за 

възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за икономическия 

оператор – част ІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация относно 

използването на капацитета на 

други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито капацитет 

икономическия оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, свързани 

с наказателни присъди”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г – „Други основания за 

изключване, които могат да бъдат 

предвидени в националното 

законодателство на възлагащия 

орган или възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” Участникът е попълнил надлежно исканата 
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 информация  - участника е приложил:  

Лиценз № ЛК000565/13.07.2007г. издаден от 

ДНСК валиден до 13.07.2017г. – заверено копие, 

1 стр. 

Списък на екипа от правоспособни физически 

лица към 29.01.2015 г. заверено от ДНСК  с 43 

броя лица – заверено копие, 3 стр. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е 

на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Участникът е представил застрахователна 

полица №0000496064 от 15.08.2016 г. от „ЗАД 

Армеец”АД валидна до 15.08.2017 г. – заверено 

копие 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  
 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 3 услуги за 

упражняване на инвеститорски контрол през  

2013, 2014 и 2015 г. с посочване на стойностите, 

датите и получателите 
Описание Суми Дати Получатели 

ВУИ „Ангел 

Кънчев” гр. 

Ракитово 

Сойност: 

2500 лв. 

2015г. ВУИ Ангел 

Узунов гр. 

Ракитово 

„Ремонт на 

покрив и 

отводняване за 

отстраняване 

щетите по 

сградата на 

гимназията, 

причинени от 

земетресението 

на 22.05.2012г.” 

Стойност: 

3 300лв. 

2014г. Професионална 

гимназия по 

екология и 

биотехнологии 

„Проф. 

Алаксандър 

Захариев” гр. 

София 

„Ремонт на 

прилежаща 

инфраструктура” 

Стойност: 

1890 лв. 

2013г. Професионална 

гимназия по 

енергетика и 

минна 

промишленост 

„Христо Ботев” 

– гр. Перник 
 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 
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притежава от: 

- доставчика на услуги или самия 

изпълнител 

-ръководен състав  

  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

 

 10) Използване на 

подизпълнители  

 

 12)Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални признати 

институции или агенция по 

контрол на качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 5. Заключителни положения Част 

VІ от ЕЕДОП 
Участникът не е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

III.52.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в точка 1 б), раздел В „Технически и 

професионални способности”, на част ІV „Критерии за подбор”, информация за 3 

извършени услуги за упражняване на строителен надзор през 2013г., 2014г. и 2015г. с 

посочване на стойностите, датите и получателите, но не е представил в офертата си 

доказателства за извършените услуги, съгласно точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от 

Раздел „Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2.Участникът в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал  

съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена, за целите на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка без да посочи съответната част/раздел/точка от ЕЕДОПА. 

 

III.52.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът да представи в офертата си доказателства за поне една от декларираните в 

ЕЕДОП-а извършени услуги, съгласно точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 

„Технически възможности и квалификации” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

2. Участникът да представи попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на 

ЕЕДОП, с отстранена липса на информация на посочена в точка III.52.1.2 от настоящия 

протокол. 

 

ІІІ. 53. Оферта № 53 от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  
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обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 

И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 53 - РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. – ДЗЗД 

”РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765 

Обособена позиция № 2 

1. Списък на документите Участникът НЕ е представил списък на документи 
2. Документ за 

упълномощаване, когато 

лицето, което подава 

офертата, не е законният 

представител на участника; 

Неприложимо  

 

3. Предложение за 

изпълнение на поръчката 

изготвено по Образец № 1; 

Участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката по образец на Възложителя от 15.11.2016г. 130 стр. в 

оригинал; - ведно с приложения към нея: 

1. Линеен график – 2 стр. в оригинал; 

2. Сертификати /Декларации на предвижданите за влагане 

основни материали - 38 стр. –заверени копия 

4. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения 

проект на договор - Образец 

№ 2;  

 

Участникът е представил:  

1.Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Таня Стефанова Колева на участника „СТИНИ” 

ООД - 1 стр. в оригинал; 

2.Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника „СТИНИ” 

ООД - 1 стр. в оригинал; 

3.Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от представляващ Иван Стефанов Петков на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 1 стр. в оригинал; 

4.Декларация по Образец № 2 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Председател на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 1 стр. в оригинал; 

5. Декларация за срока на 

валидност на офертата - 

Образец № 3; 

 

Участникът е представил : 

1.Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Председател на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 1 стр. в оригинал; 

2.Декларация по Образец № 3 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 1 стр. в оригинал 

6. Декларация, че при 

изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, 

свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд 

- Образец № 4; 

Участникът е представил : 

1.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Председател на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

2.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 2 стр. в оригинал; 

3.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника „СТИНИ”  

ООД  - 1 стр. в оригинал; 
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4.Декларация по Образец № 4 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Таня Стефанова Колева на участника „СТИНИ”  

ООД  - 2 стр. в оригинал 

7. Декларация съгласно 

изискванията на НПЕЕМЖС, 

приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 

от 19.10.2015 на МРРБ - 

Образец № 5; 

Участникът е представил  

 Декларация по Образец № 5 на Възложителя от 15.11.2016г. от 

управителя Иван Стефанов Петков на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 1 стр. в оригинал; 

 

8. Декларация за всички 

задължени лица по смисъла 

на чл.54, ал.2 от ЗОП - 

Образец № 7;  

 

Участникът е представил  

1.Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Председател на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

2.Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 1 стр. в оригинал; 

3.Декларация по Образец № 7 на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Таня Стефанова Колева на участника „СТИНИ”  

ООД  - 1 стр. в оригинал; 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и 

финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с 

преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни 

собственици - Образец № 

7А; 

Участникът е представил  

1. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от управителя Таня Стефанова Колева на участника ДЗЗД 

„РЕСТИНИ”  - 3 стр. в оригинал;  

2. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 21.11.2016г. 

от управителя Иван Стефанов Петков на участника „СТИНИ”  

ООД  - 3 стр. в оригинал;  

3. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Председател на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

4. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Член на Управителен съвет Славомир Подманицки на 

участника „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

5. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Член на Управителен съвет Бранислав Худак на участника 

„РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

6. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Член на Надзорен съвет Йозеф Нижнан на участника 

„РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал; 

7. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Член на Надзорен съвет Ярослав Восахло на участника 

„РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД  - 2 стр. в оригинал;  

8. Декларация по Образец № 7А на Възложителя от 15.11.2016г. 

от Член на Надзорен съвет Франтишек Лукеш на участника 

„РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД - 2 стр. в оригинал; 

10. Отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри” 

 

11. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да 

попълни следната 

информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан (липсва име) от участващото в обединението  

дружеството „РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД с дата 15.11.2016г.   
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 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка 

и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част 

І от ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор 

– част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът  е попълнил надлежно исканата информация   

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия 

оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, 

чиито капацитет 

икономическия оператор 

няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

www.financnasprava.sk ; 

www.uvo.gov.sk  

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси 

или професионално 

нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за 

изключване, които могат 

да бъдат предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

 

http://www.financnasprava.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” 

от ЕЕДОП 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния 

професионален или 

търговски регистър в 

държавата членка, в 

която е установен 

 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е 

специално разрашение 

или членство в 

определена организация, 

за да може 

икономическият 

оператор да изпълни 

съответната услуга в 

държавата на 

установяване 

 Участникът е попълнил надлежно исканата информация   

 

 - Раздел Б 

„Икономическо и 

финансово състояние”  

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както 

следва: и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както 

следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

година: [2013] оборот:[10 331 506][EUR]валута 

година: [2014] оборот:[9 988 863][EUR]валута 

година: [2015] оборот:[15 413 530][EUR]валута 

(брой години, среден оборот):  

[3 (три)],[11 911 299,67][EUR]валута 

 

www. reqisteruz.sk  

 http://www.reaisteruz.sk/cruz- 

public/domain/accountinaentitv/show/3638937 

 2а) Неговият 

(„конкретен“) годишен 

оборот в стопанската 

област, обхваната от 

поръчката и посочена в 

съответното обявление,  

или в документацията за 

година: [2013] оборот:[318 000][BGN]валута 

година: [2014] оборот:[166 920][BGN]валута 

година: [2015] оборот:[257 554][BGN]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

 [3(три)],[247 491][ BGN]валута 

 

http://www.reaisteruz.sk/cruz-public/domain/accountinaentitv/show/3638937
http://www.reaisteruz.sk/cruz-public/domain/accountinaentitv/show/3638937
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поръчката, за изисквания 

брой финансови години, 

е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в 

областта и за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление 

или документацията за 

поръчката, е както 

следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 5) Застрахователната 

сума по неговата 

застрахователна полица 

за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

[664 000],[00][ЕUR]валута 

 

 

 - Раздел В „Технически 

и професионални 

способности”  

 

 1а) Само за 

обществените поръчки 

за строителство: 

През референтния 

период икономическият 

оператор е извършил 

следните строителни 

дейности от конкретния 

вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-

важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 

 

  

 1б)   Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги: 

През референтния 

период  икономическият 

Брой години (3 години) 

 
Описание Суми Дати Получатели 

„Изработване 

на 

инвестиционни 

проекти за 

6531,94 лв. 

без ДДС 
16.02.16.02.2015г- 

18.03. 2015г 
 

Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в 
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оператор е извършил 

следните основни 

доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, 

моля,  посочете сумите, 

датите и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти 
 

обновяване за 

енергийна 

ефективност 

на 

многофамилни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

София, бул. 

“Цар Борис 

III” № 263 А 

РЗП: 

2291.91 m2 

Кк= +13,50м 

Кб= +20,00м 

МРРБ 

Изработван е на 
инвестицион ни 

проекти за 

обновяване за 

енергийна 

ефективност на 
многофамил ни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

София, район 
Лозенец, ул. 

Персенк № 73 
РЗП:4800.45 m2 
Кк= +25,20м 

Кб= +31,50м 

14881,3 

6лв. без 

ДДС 

16.02.2015г.-

18.03.2015г 
Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в 

МРРБ 

„Изработван е 

на 
инвестиционни 

проекти за 
обновяване за 

енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

София, р-н 
„Оборище“, 
бул. „Оборище“ 

№ 123 
РЗП: 2741,39 

m2 
Кк= +16,98м 

Кб= +22,32м 

14529,37лв. 

без ДДС 
01.06.2015г 
01.07. 2015г 

Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в 

МРРБ 

„Изработван е 

на  

инвестицион 

ни проекти 

За  

обновяване 

за енергийна 

ефективност 

на 

многофамилни 

 жилищни 

сгради“ за 

гр. София, 

р-н „Красно 

село“, 

кв.”Бели 

брези”, бл.30 

РЗП: 4 110,00 

m2 На 

20344,50лв. 

без ДДС 

01.06.2015г.-

01.07.2015г. 
Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в МРРБ  
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сграда=30, 

60м 
 

 

 2) Той може да използва 

следните технически 

лица или органи41, 

особено тези, отговарящи 

за контрола на 

качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият 

оператор ще може да 

използва технически 

лица или органи при 

извършване на 

строителството: 

арх. Филиз Хасанова Османова- водещ проектант съгласно 

чл.162, ал.7 от ЗУТ.Ръководител на екипа и проектант по част 

„Архитектурна”- Удостоверение за ППП рег.№05396 

инж. Чавдар Петров Стоянов - Проектант по част 

„Конструкции"-Удостоверение за ППП peг. № 12735; 

инж. Йорданка Симеонова Гавраилово - Проектант по част 

„Електро" - Удостоверение за ППП, peг. № 08000; 

инж. Венелин Денчев Шъков - Проектант по част „В и К" - 

Удостоверение за ППП, с peг. №10820; 

инж. Димитър Василев Йорданов - 

Проектант по част „ОВ" - Удостоверение за ППП с peг. 

№10625; 

инж. Димитър Василев Йорданов - Проектант по част 

„Енергийна ефективност"- Удостоверение №ЕС 738/27 ноември 

2010г., Удостоверение за ППП с peг. №10625;  

инж. Елена Миткова Станчева - Проектант по част „ПБЗ" - 

Удостоверение № 3178 от 19.09.2014г., Удостоверение за ППП 

с peг. № № 10649; 

инж. Благовест Николов Бошев - Проектант по част „Пожарна 

безопасност" - Удостоверение за ППП с peг. №42018;  

инж. Анита Димитрова Йончева - 
Технически контрол по част "Конструкции"- Удостоверение за 

ППП с peг. № 10820; 

инж. Елена Миткова Станчева - Проектант по част "План за 

управление на строителните отпадъци" - Сертификат № 875 от 

08.09.2014г., Удостоверение за ППП с peг. № № 10649 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения 

и мерки за гарантиране 

на качество, а 

съоръженията за 

проучване и изследване 

са както следва: 

 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на 

веригата на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално 

предназначение: 

Икономическият 

оператор ще позволи ли 

извършването на 

проверки на неговия 
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производствен или 

технически капацитет и, 

когато е необходимо, на 

средствата за проучване 

и изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 6) Следната 

образователна и 

професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

Информацията е декларирана в точка 2) от Раздел В 

„Технически и професионални способности” Част ІV 

„Критерии за подбор” от ЕЕДОП 

 

 7) При изпълнение на 

поръчката 

икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на 

околната среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор 

и броят на  ръководния 

персонал през 

последните три години 

са, както следва: 

 

 
9) Следните 

инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване 

ще бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

опертор възнамерява 

евентуално да възложи 

на подизпълнител  

изпълнението на 

следната част (процентно 

изръжение) от поръчката: 

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият 
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оператор ще достави 

изисканите мости, 

описания, или снимки на 

продуктите, които не 

трябва да са придружени 

от сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият 

оператор декларира, че 

ще осигури изискваните 

сертификати за 

автентичност.  

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият 

оператор може ли да 

предостави исканите 

сертификати, изготвени 

от официално признати 

институции или агенции 

по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат 

да бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на 

технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи и доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

стандартите за 

осигуряване на 

качеството, включително 

ISO 9001:2008 

OHASAS 18001:2009 
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тези за достъпност за 

хора с увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на 

качеството могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

 Икономическият 

оператор ще може ли да 

представи сертификати, 

изготвени от независими 

органи, доказващи, че 

икономическият 

оператор отговаря на 

задължителните 

стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да 

бъдат представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, 

моля, посочете: 

ISO 14001:2005 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът  не е попълнил исканата информация  

 

 

12. Документи Описани в т.16 
13. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите участващото в обединението 

дружеството „СТИНИ” ООД с дата 15.11.2016г.   

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 
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 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация   

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния професионален 

или търговски регистър в 

държавата членка, в която 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация –  
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е установен 

 

Вписан в търговския регистър и в Камара на 

строителите в България - ЦЕНТРАЛЕН 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ (1 

група - 3-5 категория – да 

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php7id_members=1086 

 
 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е 

специално разрашение или 

членство в определена 

организация, за да може 

икономическият оператор 

да изпълни съответната 

услуга в държавата на 

установяване 

 Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние”  
 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

години, изисквани в 

съответното обявление или 

в документацията за 

поръчката, е както следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

  

 

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

година:[2013]оборот:[840000][ВGN]валута 

година :[2014]оборот: [788000] [BGN] валута 

година:[2015]оборот: [1454000][BGN]валута 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой години, среден оборот: 

[1027333][BGN]валута 

 

http://register.ksb.bg/pub_view.php7id_membe
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документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

100000/20000], [00] [ BG N ] валута 

Сключена застраховка „Професионална  

отговорност на участниците в проектирането и 

строителството" за дейност „строител" с общ 

лимит на отговорност за всички събития 

200 000 лв., което отговаря на мин. застрахователна 

сума за строежи трета категория, съгласно чл. 137, 

ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС №38 от 24.02.2004 

г., обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.  

 

„Застрахователна компания Армеец"АД  

Застраховка полица №15515 1317 0000522099 от 

10.06.2016г. до 09.06.2017г. Застраховка 

професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ в 

строителството. 
 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

способности”  

 

 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 
 

икономическият оператор 

е извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид:  

Ако съответните 

документи относно 

доброто изпълнение и 

резултат от най-важните 

строителни работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години[5 г.] 

Строителни работи:  

Община Стара Загора, за обект: 

Извършване на ремонт на съществувущ обект ДЯ №3 

„Маргаритка” 

-доставка и монтаж дограма 

-доставка и монтаж топлоизолационна система 

-подмяна ВиК, ел. инсталации 

 

Община Павел баня, за обект: 

Енергийноефективна образователна инфраструктура за 

община Павел баня-ДЯ-гр. Павел баня 

-доставка и монтаж дограма 

-доставка и монтаж топлоизолация по покрив и стени 

 

Община Стара Загора, за обект: 

Зала за занималия към ЦДГ №23-пристройка за детска 

градина, гр. Стара Загора 

-изкопни, кофражни ,арматурни и бетонови работи 

-дограма 

-топлоизолация по стени и покрив  

-ел. инсталации 

отопление, вентилация и климатизация 

( Представи са като доказателства: 
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РЕФЕРЕНЦИЯ 10-11- 1463/05.02.2014г; заверено копие, 1 

стр. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №30- 1177-1/16.01.2015г; заверено 

копие, 1 стр. 

РЕФЕРЕНЦИЯ 10-54- 27/04.05.2015г) ; заверено копие, 1 

стр. 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, моля 

,  посочете сумите, датите 

и получателите, 

независимо дали са 

публични или частни 

субекти  

  

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Димитър Николаев Колев-ръководител на екип, стаж-7г, 

диплома №023931 с №35524/2007г УАСГ-гр. София 

Ръководител на строителен обект: Ремонт Детска ясла №3 

„Маргаритка" 

Ръководител на строителен обект: "Енергийно ефективна 

образовятелна инфраструктура в община Павел баня - 

„Детска ясла", гр. Павел баня" 

Ръководител на строителен обект: гр. Казанлък, ж.к. „В. 

Левски" бл.39 за въвеждане на мерки за енергийно 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 

Стефка Николаева Томова-технически ръководител 

екип- стаж 6г дипл.№024550 с №36230/2008г 

 

Иван Кирилов Кочев-специалист електротехника, стаж 

35г, дипл.№ серия Г №002325 от 12.01.1969г Висш минно- 

геоложки институт 

Специалист електротехника на обект 

- гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" бл.39 за въвеждане на мерки 

за енергийно ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. 

 

Йорданка Здравкова Ханджиева- специалист по ВиК 
стаж 25г. дипл. серия В81 №009324/25.07.1985г, спец. ВиК , 

ВИАС специалист по ВиК: гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" 

бл.39 за въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

 

Людмила Ненкова Тошкова-специалист по отопление и 

вентилация, стаж 25г. Дипл. №007861/1976г 

ВМЕИ/пром.топлотехника, машинен инженер 
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Таня Стефанова Колева-експерт Контрол по качеството, 

стаж-8 Сертификат №100/21.06.2016г, 

-Контрол по качество: гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" бл.39 

за въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

-Контрол по качество: гр. Стара Загора, ул.Бреза за 

въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

 

Иван Стефанов Петков - Координатор по безопасност и 

здраве, удостоверение N9 003/18.04.2016 г., за въвеждане на 

мерки за енергийно ефективност на сгради за обществено 

обслужване/многофамилни жилищни сгради. 

Координатор по безопасност и здраве - гр. Стара Загора, ул. 

„Бреза" №10 за въвеждане на мерки за енергийно 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

фасадно скеле 2000м
2
 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

  

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

  

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 
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обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 

б) неговия ръководен 

състав: 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

  

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на  ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

опертор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител  

изпълнението на следната 

част (процентно 

изръжение) от поръчката: 

 

 11) За обществени 

поръчки на доставки:  

Икономическият оператор 

ще достави изисканите 

мости, описания, или 

снимки на продуктите, 

които не трябва да са 

придружени от 

сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият оператор 

декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати 

за автентичност.  

 

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 
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агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 

продуктите, които могат да 

бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: ДА 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

ISO 9001:2008 - валидност до 30.10.2018г. 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 - валидни до 

30.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АСМ" ООД 

СЕРТИФИКАТ 

№123170/А - ISO 9001:2008 

СЕРТИФИКАТ №123170B-ISO 14001:2008 СЕРТИФИКАТ 

№123170C-OHSAS 18001:2007 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

ДА 
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Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил исканата информация   

 

14. Документи Описани в т.16 

15. Единен европейски 

документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, попълнен и 

подписан от представляващите ДЗЗД „РЕСТИНИ” с дата 

15.11.2016г.   

 

 1. Информация за 

процедурата за възлагане 

на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или 

Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – 

част ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация 

за икономическия 

оператор”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 

 - Раздел Б „Информация 

за представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други 

субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 - Раздел Г „Информация 

за подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да 

използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 3. Основания за 

изключване – част ІІІ от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  
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данъци или 

социалноосигурителни 

вноски 
 - Раздел В – „Основания, 

свързани с 

несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 - Раздел Г – „Други 

основания за изключване, 

които могат да бъдат 

предвидени в 

националното 

законодателство на 

възлагащия орган или 

възложител на държава 

членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 

 4. Технически и 

професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел α „Общо 

указание за всички 

критерии за подбор” 

 

 - Раздел А „Годност”   

 1) Той е вписан в 

съответния професионален 

или търговски регистър в 

държавата членка, в която 

е установен 

1) Участникът е попълнил надлежно исканата информация –  

Вписан в търговския регистър и в Камара на строителите в 

България – ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГСТЪР 

НА СТРОИТЕЛЯ (1 група - 3-5 категория – да) 

http://register.ksb.bg/pub_view.php7id_members=1086 
 

 2) При поръчки и услуги: 

Необходимо ли е 

специално разрашение или 

членство в определена 

организация, за да може 

икономическият оператор 

да изпълни съответната 

услуга в държавата на 

установяване 

 Участникът е попълнил надлежно исканата информация 

 - Раздел Б „Икономическо 

и финансово състояние”  

 

 

 1а) Неговият („общ“) 

годишен оборот за броя 

финансови години, 

изисквани в съответното 

обявление или в 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

и/или  

1б) Неговият среден 

годишен оборот за броя 

година: [2013] оборот:[10 331 506][EUR]валута  

година 2014] оборот:[9 988 863][EUR]валута 

година: [2015] оборот:[15 413 530][EUR]валута 

 

 

 

 

 

брой години, среден оборот: [3(три)],[11 911299,67][EUR] 

валута 

http://register.ksb.bg/pub_view.php7id_membe
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години, изисквани в 

съответното обявление 

или в документацията за 

поръчката, е както следва
 

(): 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

www.registeruz.sk 

http://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/accountingentity/show/363893  

 2а) Неговият („конкретен“) 

годишен оборот в 

стопанската област, 

обхваната от поръчката и 

посочена в съответното 

обявление,  или в 

документацията за 

поръчката, за изисквания 

брой финансови години, е 

както следва:и/или 

2б) Неговият среден 

годишен оборот в областта 

и за броя години, 

изисквани в съответното 

обявление или 

документацията за 

поръчката, е както следва: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

година:[2013]оборот:[840000][ВGN]валута 

година :[2014]оборот: [788000] [BGN] валута 

година:[2015]оборот: [1454000][BGN]валута 

 

 

 

 

 

брой години, среден оборот: 

[1027333][BGN]валута 

 

 

 

година:[2013]оборот:[318 000][ВGN]валута 

година :[2014]оборот: [166 920] [BGN] валута 

година:[2015]оборот: [257 554][BGN]валута 

 

брой години 3, среден оборот: 

[1027333][BGN]валута 

 

 5) Застрахователната сума 

по неговата 

застрахователна полица за 

риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната 

информация е на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Участникът е посочил исканата информация: 

 

100000/20000], [00] [ BG N ] валута 

Сключена застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и 

строителството" за дейност „строител" с общ 

лимит на отговорност за всички събития 

200 000 лв., което отговаря на мин. застрахователна сума 

за строежи трета категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.З от 

Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството, приета с 

ПМС №38 от 24.02.2004 г., обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г.  

 

664 000 [EUR]валута- безсрочна 

 

„Застрахователна компания Армеец"АД  

Застраховка полица №15515 1317 0000522099 от 

10.06.2016г. до 09.06.2017г. Застраховка професионална 

отговорност по чл.171 от ЗУТ в строителството. 
 

 - Раздел В „Технически и 

професионални 

 

http://www.registeruz.sk/
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/363893
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/363893
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способности”  
 1а) Само за обществените 

поръчки за строителство: 

През референтния период
 

икономическият оператор 

е извършил следните 

строителни дейности от 

конкретния вид: Ако 

съответните документи 

относно доброто 

изпълнение и резултат от 

най-важните строителни 

работи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години[5 г.] 

Строителни работи:  

Община Стара Загора, за обект: 

Извършване на ремонт на съществувущ обект ДЯ №3 

„Маргаритка” 

-доставка и монтаж дограма 

-доставка и монтаж топлоизолационна система 

-подмяна ВиК, ел. инсталации 

 

Община Павел баня, за обект: 

Енергийноефективна образователна инфраструктура за 

община Павел баня-ДЯ-гр. Павел баня 

-доставка и монтаж дограма 

-доставка и монтаж топлоизолация по покрив и стени 

 

Община Стара Загора, за обект: 

Зала за занималия към ЦДГ №23-пристройка за детска 

градина, гр. Стара Загора 

-изкопни, кофражни ,арматурни и бетонови работи 

-дограма 

-топлоизолация по стени и покрив  

-ел. инсталации 

отопление, вентилация и климатизация 

 

(РЕФЕРЕНЦИЯ 10-11- 1463/05.02.2014г; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №30- 1177-1/16.01.2015г;  

РЕФЕРЕНЦИЯ 10-54- 27/04.05.2015г) 

 

 1б) Само за обществени 

поръчки за доставки и 

обществени поръчки за 

услуги:: 

През референтния период 

икономическият оператор 

е извършил следните 

основни доставки или е 

предоставил следните 

основни услуги от 

посочения вид: при 

изготвяне на списъка, моля  

посочете сумите, датите и 

получателите, независимо 

дали са публични или 

частни субекти  
 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата информация  

 
Описание Суми Дати Получатели 

„Изработван е 

на 

инвестиционни 

проекти за 

обновяване за 

енергийна 

ефективност 

на 
многофамилни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

София, бул. 

“Цар Борис 

III” № 263 А 

РЗП: 

2291.91 m2 

Кк= +13,50м 

Кб= +20,00м 

6531,94 лв. 

без ДДС 
16.02.16.02.2015г- 

18.03. 2015г 
 

Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в МРРБ 

 

Изработван е на 
инвестицион ни 

проекти за 

обновяване за 

енергийна 

ефективност на 
многофамил ни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

14881,3 

6лв. без 

ДДС 

16.02.2015г.-

18.03.2015г 
Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в МРРБ  
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София, район 
Лозенец, ул. 

Персенк № 73 
РЗП: 

4800.45 m2 
Кк= +25,20м 

Кб= +31,50м 

„Изработван е 

на 
инвестиционни 

проекти за 
обновяване за 

енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни 

сгради“ за гр. 

София, р-н 
„Оборище“, 
бул. 
„Оборище“ № 

123 
РЗП: 
2741,39 m2 
Кк= +16,98м 

Кб= +22,32м 

14529,37лв. 

без ДДС 

01.06.2015г 
01.07. 2015г 

Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в МРРБ 

„Изработван е 

на 

инвестицион 
ни проекти 

за 

обновяване 
за енергийна 
ефективност 

на 

многофамил 
НИ жилищни 

сгради“ за 

гр. София, 

р-н „Красно 
село“, 

кв.”Бели 

брези”, бл.30 

РЗП: 4 

110,00 m2 
На сграда=30, 
60м 

 

20344,50лв. 

без ДДС 

01.06.2015г.-
01.07.2015г. 

Дирекция 

„ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА“ 

в МРРБ 

 

 2) Той може да използва 

следните технически лица 

или органи, особено тези, 

отговарящи за контрола на 

качеството: 

При обществените 

поръчки за строителство 

икономическият оператор 

ще може да използва 

технически лица или 

органи при извършване на 

строителството: 

Димитър Николаев Колев-ръководител на екип, стаж-7г, 

диплома №023931 с №35524/2007г УАСГ-гр. София 

Ръководител на строителен обект: Ремонт Детска ясла №3 

„Маргаритка" 

Ръководител на строителен обект: "Енергийно ефективна 

образовятелна инфраструктура в община Павел баня - 

„Детска ясла", гр. Павел баня" 

Ръководител на строителен обект: гр. Казанлък, ж.к. „В. 

Левски" бл.39 за въвеждане на мерки за енергийно 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 

Стефка Николаева Томова-технически ръководител 
екип- стаж 6г дипл.№024550 с №36230/2008г 
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Иван Кирилов Кочев-специалист електротехника, стаж 

35г, дипл.№ серия Г №002325 от 12.01.1969г Висш минно- 

геоложки институт 

Специалист електротехника на обект 

- гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" бл.39 за въвеждане на мерки 

за енергийно ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. 

Йорданка Здравкова Ханджиева- специалист по ВиК 

стаж 25г. дипл. серия В81 №009324/25.07.1985г, спец. ВиК , 

ВИАС специалист по ВиК: гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" 

бл.39 за въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

 

Людмила Ненкова Тошкова-специалист по отопление и 

вентилация, стаж 25г. Дипл. №007861/1976г 

ВМЕИ/пром.топлотехника, машинен инженер 

 

Таня Стефанова Колева-експерт Контрол по качеството, 

стаж-8г. Сертификат №100/21.06.2016г, 

-Контрол по качество: гр. Казанлък, ж.к. „В. Левски" бл.39 

за въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

-Контрол по качество: гр. Стара Загора, ул.Бреза за 

въвеждане на мерки за енергийно ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

 

Иван Стефанов Петков - Координатор по безопасност и 

здраве, удостоверение N9 003/18.04.2016 г., за въвеждане на 

мерки за енергийно ефективност на сгради за обществено 

обслужване/многофамилни жилищни сгради. 

Координатор по безопасност и здраве - гр. Стара Загора, ул. 

„Бреза" №10 за въвеждане на мерки за енергийно 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

арх. Филиз Хасанова Османова- водещ проектант съгласно 

чл.162, ал.7 от ЗУТ. Ръководител на екипа и проектант по 

част „Архитектурна”- Удостоверение за ППП рег.№05396 

 

инж. Чавдар Петров Стоянов - Проектант по част 

„Конструкции"-Удостоверение за ППП peг. № 12735; 

 

инж. Йорданка Симеонова Гавраилова -Проектант по част 

„Електро" - Удостоверение за ППП, per. № 08000; 

 

инж. Венелин Денчев Шъков - Проектант по част „В и К" - 

Удостоверение за ППП, с peг. №10820; 

 

инж. Димитър Василев Йорданов -Проектант по част 

„ОВ" - Удостоверение за ППП с peг. №10625; 

 

инж. Димитър Василев Йорданов--Проектант по част 

„Енергийна ефективност"- Удостоверение №ЕС 738/27 

ноември 2010г., Удостоверение за ППП с peг. №10625;  

 

инж. Елена Миткова Станчева - Проектант по част „ПБЗ" 



 

905 

 

- Удостоверение № 3178 от 19.09.2014г., Удостоверение за 

ППП с peг. № № 10649; 

 

инж. Благовест Николов Бошев - Проектант по част 

„Пожарна безопасност" - Удостоверение за ППП с peг. 

№42018;  

 

инж. Анита Димитрова Йончева-Технически контрол по 

част "Конструкции"- Удостоверение за ППП с peг. № 10820; 

 

инж. Елена Миткова Станчева - Проектант по част "План 

за управление на строителните отпадъци" - Сертификат № 

875 от 08.09.2014г., Удостоверение за ППП с peг. № № 

10649 

 3) Той използва следните 

технически съоръжения и 

мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията 

за проучване и изследване 

са както следва: 

фасадно скеле 2000м
2
 

 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага 

следните системи за 

управление и за 

проследяване на веригата 

на доставка: 

 

 5) За комплексни стоки 

или услуги или, по 

изключение, за стоки или 

услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор 

ще позволи ли 

извършването на проверки 

на неговия производствен 

или технически капацитет 

и, когато е необходимо, на 

средствата за проучване и 

изследване, с които 

разполага, както и на 

мерките за контрол на 

качеството? 

 

 6) Следната образователна 

и професионална 

квалификация се 

притежава от: 

а) доставчика на услуга 

или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от 

изискванията, посочени в 

обявлението, или в 

документацията за 

обществената поръчка) 
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б) неговия ръководен 

състав: 

 7) При изпълнение на 

поръчката икономическият 

оператор ще може да 

приложи следните мерки 

за управление на околната 

среда: 

 

 8) Средната годишна 

численост на състава на 

икономическия оператор и 

броят на ръководния 

персонал през последните 

три години са, както 

следва: 

 

 
9) Следните инструменти, 

съоръжения или 

техническо оборудване ще 

бъдат на негово 

разположение за 

изпълнение на договора: 

 

 10) Икономическият 

опертор възнамерява 

евентуално да възложи на 

подизпълнител 

изпълнението на следната 

част (процентно 

изръжение) от поръчката: 

 

 11) За обществени поръчки 

на доставки:  

Икономическият оператор 

ще достави изисканите 

мости, описания, или 

снимки на продуктите, 

които не трябва да са 

придружени от 

сертификати за 

автентичност. Ако е 

приложимо, 

икономическият оператор 

декларира, че ще осигури 

изискваните сертификати 

за автентичност.  

 

 12) За обществени 

поръчки за доставки: 

Икономическият оператор 

може ли да предостави 

исканите сертификати, 

изготвени от официално 

признати институции или 

агенции по контрол на 

качеството, доказващи 

съответствието на 
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продуктите, които могат да 

бъдат ясно 

идентифицирани чрез 

позоваване на технически 

спецификации или 

стандарти, посочени в 

обявлението или в 

документацията за 

поръчката? 

 -Раздел Г: Стандарти за 

осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично 

управление  

 

 

 Стандарти за 

осигуряване на 

качеството и стандарти 

за екологично 

управление 

Отговор: ДА 

 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи и 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, 

включително тези за 

достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

относно схемата за 

гарантиране на качеството 

могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните 

документи са на 

разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

ISO 9001:2008 - валидност до 30.10.2018г. 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 - валидни до 

30.10.2018г. 

 

 

 

 

 

„АСМ" ООД 

СЕРТИФИКАТ 

№123170/А - ISO 9001:2008 

СЕРТИФИКАТ №123170B- ISO 14001:2008 СЕРТИФИКАТ 

№123170C-OHSAS 18001:2007 

 Икономическият оператор 

ще може ли да представи 

сертификати, изготвени от 

независими органи, 

доказващи, че 

икономическият оператор 

отговаря на 

задължителните стандарти 

или системи за екологично 

управление? 

Ако „не“, моля, обяснете 

защо и посочете какви 

други доказателства 

ДА 

ISO 14001:2005 
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относно стандартите или 

системите за екологично 

управление могат да бъдат 

представени: Ако 

съответните документи 

са на разположение в 

електронен формат, моля, 

посочете: 

 6. Заключителни 

положения Част VІ от 

ЕЕДОП 

Участникът не е попълнил исканата информация  

 

16. Документи 1.Застрахователна полица №15 515 1317 0000522099  за 

професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството на „СТИНИ” ООД от ЗАД 

АРМЕЕЦ АД , 100 000лв, за едно събитие, 200 000лв в 

агрегат; валидна до 09.06.2017г.- 1стр., заверено копие; 

2.Удостоверение № I-TV 000271 за вписване в ЦПРС към 

Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I-ва 

група, III-V-та категория на „СТИНИ” ООД , ведно с талон 

№ I-TV10  - 1стр, заверено копие; 

3.Референция от  Община Стара Загора, изх.№10-54-27/ 

04.05.2015г.  за „СТИНИ” ООД - 1стр, заверено копие; 

4.Референция от  Община Стара Загора, изх.№10-11-1463/ 

05.02.2014г.  за „СТИНИ” ООД - 1стр, заверено копие 

5.Удостоверение от  Община Павел Баня, обл. Стара Загора, 

рег.индекс №30-1177-1/ 16.01.2015г.  за „СТИНИ” ООД - 

1стр, заверено копие 

6.Удостоверение от  МРРБ, Дирекция Жилищна политика, 

изх.№02-01-42/ 01.02.2016г.  за   „РЕМИНГ КОНСУЛТ”  АД 

- 8стр, заверено копие 

7.Сертификат за регистрация на „СТИНИ” ООД  по 

ISO14001-2008, №123170В, валиден до 15.09.2018г.- 1стр., 

заверено копие; 

8.Сертификат за регистрация на „СТИНИ” ООД  по OHSAS 

18001-2007, №123170C, валиден до 30.10.2018г.- 1стр., 

заверено копие; 

9.Сертификат за регистрация на „СТИНИ” ООД  по ISO 

9001-2008, №123170a, валиден до 15.09.2018г.- 1стр., 

заверено копие; 

10.Споразумение за създаване на обединение ДЗЗД 

”РЕСТИНИ” между „РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД и 

„СТИНИ”ООД от 18.02.2016г.- 7стр., заверено копие;  

11.Анекс към споразумение за обединение ДЗЗД 

”РЕСТИНИ” между „РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД и 

„СТИНИ”ООД от 18.02.2016г.- 7стр., заверено копие  
 

III.53.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът не е представил опис на съдържанието на офертата, съгласно изискванията 

на документацията за участие на Възложителя, точка 13.1.1 от Раздел 13 „Съдържание на 

офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
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Възложителя; 

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 

декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 

„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението следва 

да представят ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

3.Участникът в обединението „СТИНИ” ООД, в част VI „Заключителни положения“ 

на ЕЕДОП-а си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка без да посочи съответната 

част/раздел/точка от ЕЕДОП-а. 

4.Участникът в обединението „РЕМИНГ КОНСУЛТ” АД, в част VI „Заключителни 

положения“ на ЕЕДОП-а си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина да 

получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за 

целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като е посочил част ІІІ, 

Раздел Б, точка 1, част ІV, Раздел Б, точка 1а, без да посочи част ІІ, част ІІІ, Раздел А, В и 

Г, част ІV, Раздел А, Раздел Б, точка 1б, и следващите, Раздел В, Раздел Г от ЕЕДОП-а. 

5.Участникът ДЗЗД ”РЕСТИНИ”, в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП-а 

си, е декларирал съгласие Възложителят СО-район Слатина да получи достъп до 

документите, подкрепящи информацията, която е предоставена, за целите на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка без да посочи съответната 

част/раздел/точка от ЕЕДОПА. 

 

III.53.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1.Участникът да представи подписан и подпечатан опис на съдържанието на офертата в 

оригинал, съгласно изискванията на документацията за участие на Възложителя, точка 

13.1.1 от Раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя;  

2.В случай на използване на капацитета на трети лица за изпълнение на поръчката като 

част от екипа от проектанти или инженерно-техническия персонал за изпълнение на 

проектирането и строителството по смисъла на точка 10.5 от Раздел „Технически 

възможности и квалификации”, Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя, следва да бъдат представени отделни ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 

и декларации образец 7А от третите лица, /ако са юридически лица/, както и документ за 

поетите от тях задължения, доказващ, че участникът ще разполага с техните ресурси 

съгласно точка 11.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. При тази хипотеза участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да 

декларира, че ще ползва чужд капацитет за изпълнение на поръчката в Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти” от Част II 
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„Информация за икономическия оператор”. 

В случай, че инженерно – технически персонал за изпълнение на проектирането и 

строителството е собствен персонал, участникът или участниците в обединението следва 

да представият ЕЕДОП-и с декларирана информация за наличието на собствен персонал, 

съгласно точка 10.6 и във връзка с точка 10.5 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя.  

3. Участникът в обединението „СТИНИ” ООД да представи коректно попълнен ЕЕДОП 

в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация 

посочена в точка III.53.1.3 от настоящия протокол. 

4. Участникът в обединението „РЕМИНГ КОНСУЛТ”АД да представи коректно 

попълнен ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена 

липса на информация посочена в точка III.53.1.4 от настоящия протокол. 

5. Участникът ДЗЗД ”РЕСТИНИ” да представи коректно попълнен ЕЕДОП в част VI 

„Заключителни положения“ на ЕЕДОП, с отстранена липса на информация посочена в 

точка III.53.1.5 от настоящия протокол. 

 

ІІІ. 54. Оферта № 54 от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 8 

 

Таблица за представени изискуеми документи за участие в процедурата по възлагане на  

обществената поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета 

с ПМС № 18/02.02.2015г.”, проведена на 29.11.2016г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район 

„Слатина”: 

 

ДОКУМЕНТИ УЧАСТНИК 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОФЕРТА № 54 - РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. - 

„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807 

Обособена позиция № 8 

1.Опис на съдържанието Участникът е представил опис на документи – 

подписан от Богдана Хасърджива с дата 22.11.2016 г., 

в оригинал, 2 стр. 
2.Документ за упълномощаване, 

когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на 

участника; 

Неприложимо 

3.Предложение за изпълнение на 

поръчката изготвено по Образец 

№1А; 

Участникът е представил попълнен образец №1А - 

подписан от Богдана Хасърджива с дата 22.11.2016 г., 

в оригинал, 3 стр. 

4. Декларация за съгласие с клаузите 

на приложения проект на договор - 

Образец №2;  

Участникът е представил  декларация по Образец 2 на 

Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с дата 

22.11.2016 г., в оригинал, 1 стр. 

5. Декларация за срока на валидност 

на офертата - Образец №3; 

 

Участникът е представил  декларация по Образец 3 на 

Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с дата 

22.11.2016 г., в оригинал, 1 стр. 

6. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд - 

Образец № 4; 

Участникът е представил  декларация по Образец 4 на 

Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с дата 

22.11.2016 г., в оригинал, 2 стр. 

7. Декларация съгласно изискванията Участникът е представил  декларация по Образец 5 на 
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на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 

29.01.2015, изм. с ПМС 282 от 

19.10.2015 на МРРБ - Образец № 5; 

Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с дата 

22.11.2016г., в оригинал, 1 стр. 

 

8. Декларация за всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

- Образец № 7;  

 

Участникът е представил  декларация по Образец 7 на 

Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с дата 

22.11.2016 г., в оригинал, 1 стр. 

 

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона 

за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици- Образец 

№ 7А; 

Участникът е представил  декларация по Образец 7А 

на Възложителя подписан от Богдана Хасърджива с 

дата 22.11.2016 г., в оригинал, 2 стр. 

 

10. Отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” 

Налице е отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”  

11.Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/ - 

участникът следва да попълни 

следната информация:  

Участникът е представил ЕЕДОП в оригинал, 

подписан от Богдана Хасърджиева, като управител на 

„ЕН АР Консулт” ЕООД, с дата 22.11.2016 г.;  

 1. Информация за процедурата 

за възлагане на обществената 

поръчка и за възлагащия орган 

или Възложителя – Част І от 

ЕЕДОП 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 2. Информация за 

икономическия оператор – част 

ІІ от ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Информация за 

икономическия оператор”  
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 - Раздел Б „Информация за 

представителите на 

икономическия оператор” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В „Информация 

относно използването на 

капацитета на други субекти” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чиито 

капацитет икономическия 

оператор няма да използва”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 3. Основания за изключване – 

част ІІІ от ЕЕДОП 
 

 - Раздел А - „Основания, 

свързани с наказателни 

присъди”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел Б – „Основания, 

свързани с плащането на данъци 

или социалноосигурителни 

вноски 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 - Раздел В – „Основания, 

свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси или 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  
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професионално нарушение 
 - Раздел Г – „Други основания 

за изключване, които могат да 

бъдат предвидени в 

националното законодателство 

на възлагащия орган или 

възложител на държава членка” 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 4. Технически и професионални 

способности – Част ІV 

„Критерии за подбор” от 

ЕЕДОП 

 

 - Раздел А „Годност” 

 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  - участника е представил като 

доказателства:  

Удостоверение № РК-0652/13.09.2016г. издаден от 

ДНСК  – заверено копие, 1 стр.; 

Удостоверение за вписване в публичен регистър № 

00236/15.10.2015 г. със срок на валидност 15.10.2020 г. 

Заповед №РД-27-109/13.09.2016г. от ДНСК – заверено 

копие, 2 стр.; 

Списък на екипа от правоспособни физически лица 

към 13.09.2016 г. от ДНСК за 108 броя специалисти, 

заверено копие, 5 стр. 

 - Раздел Б „Икономическо и 

финансово състояние”  
 

 5) Застрахователната сума по 

неговата застрахователна 

полица за риска „професионална 

отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация 

е на разположение в електронен 

формат, моля, посочете: 

Неприложимо 

Участникът е попълнил информация 

 - Раздел В „Технически и 

професионални способности”  

 

 

 т. 1 б) През референтния период 

икономическия оператор е 

извършил следните основни 

доставки или предоставил 

следните основни услуги от 

посочения вид: 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация – посочени са 2 услуги за упражняване на 

инвеститорски контрол през  2013, 2014 и 2015г. с 

посочване на стойностите, датите и получателите, като 

са приложени 2 броя удостоверения за добро 

изпълнение, заверени копия 

Удостоверение изх. № 6/14.01.2016г. от фирма 

„Елтранс” ЕООД  

Удостоверение от „ММ консулт” ООД. 
Описание Суми Дати Получатели 

Изготвяне на оценка 

за съответствието на 

инвестиционни 

проекти вкл. и 

оценка за 

съответствие на 

инвестиционните 

проекти за 

повишаване на 

енергийната 

ефективност, 

строителен надзор 

1600 лв – 

оценка за 

съответст

вието – 

10 500 лв. 

за 

упражнява

не на 

строителе

н надзор 

20.03.2

013г – 

04.12.2

013г. 

ЕЛ ТРАНС 

ЕООД, гр. 

Свиленград 
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за обекта: „Хотел с 

химическо чистене и 

пране” гр. 

Свиленград, УПИ 

ХІV – 6246, кв. 174, 

по пл. На гр. 

Свиленград 

Оценка за 

съответствието и 

строителен надзор 

за обект: 

„Многофамилна 

жилищна сграда 

първи етап, гр. 

Хасково” 

6000 лв. 08.01.2

014 – 

06.02.2

015 

ММ Консулт 

ООД 

 

 2) Технически лица или органи, 

които може да ползва при 

извършване на строителството: 

 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация, като е посочил ръководител екип и 8 

ключови експерти 

1. Ръководител на екипа- инж. Веселинка Лозева 

Русева – Ангелова; 

2. Ключов експерт – конструктор КТК – инж. 

Николинка Атанасова Панаьотова; 

3. Ключов експерт – арх. Богдана Владимирова 

Хасърджева; 

4. Ключов експерт – електроинженер – инж. 

Красимир Стефанов Райнов; 

5. Ключов експерт – инженер по ОВиК и ЕЕ – 

инж. Диана Колева Тутанова; 

6.  Ключов експерт – ключов експерт по 

координатор по безопасност и здраве – 

Красимир Колев Дончев; 

7. Ключов експерт – инж. противопожарна охрана 

– инж. Танчо Банков Иванов; 

8. Ключов експерт – инж. по част ВиК – инж. 

Ангел Радев Ангелов; 

9. Ключов експерт – инж. по план ПУСО – 

Автония Иванова Иванова; 

 4) Системи за управление и 

проследяване на веригата на 

доставка 

 

 5) За комплексни стоки и услуги 

или по изключение, за стоки или 

услуги, които са със специално 

предназначение 

Неприложимо 

Участникът е представил застрахователна полица 

№1323160550000032 от 10.10.2016 г. от „Дженерали 

застраховане”АД валидна до 12.10.2017г. – заверено 

копие, 2 стр. 

Участника е представил застрахователна полица 

№1327160550000023 от 13.09.2016г. от „Дженерали 

застраховане”АД валидна до 17.09.2017г. – заверено 

копие, 2 стр. 

 6) Образователна и 

професионална квалификация се 

притежава от: 

- доставчика на услуги или 

самия изпълнител 

-ръководен състав  

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация, като е посочил ръководител екип и 8 

ключови експерти  - с посочване на диплами за 

образование и сертификати. 
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  7) Приложими мерки за 

управление на околната среда   

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация, като е приложил  

 Сертификат за внедрена система за управление на 

качеството, сертифицирана по европейски стандарт 

ISO9001:2008 на български и английски език, № 

С37293, изд. от Интернешънъл сертификейшънс, 

заверени копия; 

Сертификат ISO14001:2004 за строителен надзор  на 

български и английски език, № С34783, изд. от 

Интернешънъл сертификейшънс, заверени копия; 

 8) Средна годишна численост на 

състава на икономическия 

оператор 

Неприложимо 

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация като е попълнил броя на ръководния 

персонал през последните 3 години; 

 10) Използване на 

подизпълнители  

 

 12)Обществени поръчки за 

доставки иконочмическия 

оператор може ли да представи 

изисваните сертификити, 

изготвени от официални 

признати институции или 

агенция по контрол на 

качеството  

 

 Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично 

управление”  

Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

 5. Заключителни положения 

Част VІ от ЕЕДОП 
Участникът е попълнил надлежно исканата 

информация  

 

12. Документи 1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 

6/14.01.2016г. изд. от „ЕЛ ТРАНС” ЕООД, заверено 

копие, 1 стр.; 

2. Удостоверение за добро изпълнение изд. от „ММ 

Консулт” ЕООД, гр. Хасково, заверено копие, 1 стр.; 

3. Удостоверение №  00236/15.10.2015г. за вписване в 

публичен регистър, изд. от АУЕР, заверено копие, 1 

стр.; 

 

 

След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи, участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор 

 

ІІІ. 55 Оферта № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г. – 17.06 ч., от ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-

МОТИВ”, БУЛСТАТ 177020760, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;  

 

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

от ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне 

на офертата, комисията констатира, че  липсва плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, а ценовото предложение на участника е поставено в папка, заедно с 

документите за подбор на участника. След обсъждане, комисията единодушно реши да  






