
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; e-mail: info@so-slatina.org_________________

Заседание № 1
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 27.06.2017г.

Днес, 27.06.2017г., в 14.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на 
район "Слатина", членове на комисията, както следва:

Председател: 1. инж. Милчо Михайлов -  заместник-кмет в район”Слатина”;
Членове: 2. Галинка Ангелова -  началник на отдел „ФСД” в район „Слатина;

3. Венета Георгиева - началник на отдел ”ПНО” в район”Слатина”;
4. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”;
5. арх. Анна Иванова -  главен експерт в отдел „УТКР” в район„Слатина”;
6. инж. Минка Иванова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район„Слатина”;
7. инж. Диана Тодорова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район „Слатина”

Започнаха своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие във възлагането на 
обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява № РСЛ17-ДИ05-190/09.06.2017г. 
Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра на Агенцията по 
обществени поръчки под ID № 9065104 от 09.06.2017г.

В процедурно установения срок -  до 17.00 часа на 26.06.2017 г. в районната администрация 
са подадени осемнадесет броя запечатани оферти, които са предадени на длъжностните лица от 
служба “Деловодство”. Длъжностните лица установиха, че подадените оферти са в изискуемата 
форма, не е нарушена тяхната цялост и върху тях надлежно са посочени административни данни за 
фирмите -  участници и предмета на обществената поръчка, за която кандидатства. Офертите са 
постъпили в следната поредност:

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ17-ТД26-1148/26.06.2017г. -  09.50 часа -  „ТОДИС” ЕООД, 
ЕИК 203424376;

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ17-ТД26-1149/26.06.2017г. -  09.52 часа -  „Ремонт П Строй” 
ЕООД, ЕИК 203040678;
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3. Оферта № 3 с вх. РСЛ17-ТД26-1150/26.06.2017г. -  09.53 часа -  ЕТ „МОНИ -  8 Методи 
Георгиев”, ЕИК 130700899;

4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ17-ТД26-1151/26.06.2017г. -  09.54 часа -  ЕТ „АС - СТРОЙ -  
Янко Славчев”, ЕИК 131204831;

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ17-ТД26-1152/26.06.2017г. -  09.56 часа -  „Мик Билд Русе” 
ЕООД, ЕИК 202414735;

6. Оферта № 6 с вх. № РСЛ17-ТД26-1153/26.06.2017г. -  09.56 часа -  „ДАНАИЛА БИЛД” 
ЕООД, ЕИК 203503838;

7. Оферта № 7 с вх. № РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. -  12.12 часа -  „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 
ЕООД, ЕИК 200121819;

8. Оферта № 8 с вх. № РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. -  12.20 часа -  „КА 
ИНЖЕНЕРИНГ 2004” ООД, ЕИК 131250444;

9. Оферта № 9 с вх. № РСЛ17-ТД26-1162/26.06.2017г. -  13.14 часа -  „НИК - СТРОЙ 06” 
ЕООД, ЕИК 200574292;

10. Оферта № 10 с вх. № РСЛ17-ТД26-1163/26.06.2017г. -  13.42 часа -  ЕТ „РЕМО - 
Николай Тошев”, ЕИК 106017566;

11. Оферта № 11 с вх. № РСЛ17-ТД26-1164/26.06.2017г. -  13.47 часа -  „КИТО ДАЙ” 
ЕООД, ЕИК 203468390;

12. Оферта № 12 с вх. № РСЛ17-ТД26-1166/26.06.2017г. -  14.08 часа -  „С-СТРОЙ 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200575939;

13. Оферта № 13 с вх. № РСЛ17-ТД26-1168/26.06.2017г. -  14.42 часа -  „Делта - Изотерм” 
ЕООД, ЕИК 101677013;

14. Оферта № 14 с вх. № РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. -  15.49 часа -  „Елегант ЛТ” 
ООД, ЕИК 109573269;

15. Оферта № 15 с вх. № РСЛ17-ТД26-1175/26.06.2017г. -  16.33 часа -  „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792

16. Оферта № 16 с вх. № РСЛ17-ТД26-1176/26.06.2017г. -  16.37 часа -  „Стройекспрес- 
НН” ООД, ЕИК 125537703;

17. Оферта № 17 с вх. № РСЛ17-ТД26-1177/26.06.2017г. -  16.40 часа -  „Слави-Строй” 
ЕООД, ЕИК 109603164;

18. Оферта № 18 с вх. № РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. -  16.54 часа -  „Парсек Груп” 
ЕООД, ЕИК 203215490

На проведеното открито заседание на 27.06.2017 г. присъстваха всички членове от основния 
състав на комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите за участие в 
процедурата, поради което не бяха привличани резервни членове за участие в заседанието. 
Господин Милчо Михайлов - заместник-кмет в район ’’Слатина”- председател на комисията откри 
заседанието и прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен състава на 
комисията. На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. На публичното заседание присъстваха следните представители на участниците, а 
именно:

1. Г-н Николай Тодоров Тошев, лично като ЕТ „РЕМО - Николай Тошев”;
2. Г-н Живко Димитров Димитров, пълномощник на управителя на „Парсек Груп” ЕООД -

Бончо Димов Бонев, упълномощен с пълномощно с изх. № 84 от 26.06.2017г.;
3. Г-н Любомир Иванов Николов, пълномощник на управителя на „КИТО ДАЙ” ЕООД -

Теменужка Захариева - Николова, упълномощен с пълномощно, заверено нотариално с per.
№ 5517 от 13.03.2017г. от Гергана Тушева, помощник -  нотариус при Нотариус Димитър
Александров, per. 595 на НК;

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

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ17-ТД26-1148/26.06.2017г. -  9.50 часа -  „ТОДИС” ЕООД, 
ЕИК 203424376;

„Предлагана цена” (ПШ - 106 793.21 лева /сто и шест хиляди седемстотин 
деветдесет и три лева и двадесет и една стотинки/ с начислен ЛЛС.

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ17-ТД26-1149/26.06.2017г. -  9.52 часа -  „Ремонт П Строй” 
ЕООД, ЕИК 203040678;

„Предлагана цена” (ПШ - 94 814.02 лева /деветдесет и четири хиляди осемстотин и 
четиринадесет лева и две стотинки/ с начислен ЛЛС.

3. Оферта № 3 с вх. РСЛ17-ТД26-1150/26.06.2017г. -  9.53 часа -  ЕТ „МОНИ -  8 Методи 
Георгиев”, ЕИК 130700899;

„Предлагана цена” (ПШ - 84 045.69 лева /осемдесет и четири хиляди и четиридесет и 
пет лева и шестдесет и девет стотинки/ с начислен ЛДС.

4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ17-ТД26-1151/26.06.2017г. -  9.54 часа -  ЕТ „АС - СТРОЙ -  
Янко Славчев”, ЕИК 131204831;

„Предлагана цена” (ПШ -  111 648.05 лева /сто и единадесет хиляди шестстотин 
четиридесет и осем лева и пет стотинки/ с начислен ДДС.

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ17-ТД26-1152/26.06.2017г. -  09.56 часа -  „Мик Билд Русе” 
ЕООД, ЕИК 202414735;

„Предлагана цена” (ПШ -  90 054.76 лева /деветдесет хиляди и петдесет и четири 
лева и седемдесет и шест стотинки/ с начислен ЛЛС.

6. Оферта № 6 с вх. № РСЛ17-ТД26-1153/26.06.2017г. -  9.56 часа -  „ДАНАИЛА БИЛД” 
ЕООД, ЕИК 203503838;

„Предлагана цена” (ПШ -  103 780.92 лева /сто и три хиляди седемстотин и 
осемдесет лева и деветдесет и две стотинки/ с начислен ЛЛС.

7. Оферта № 7 с вх. № РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. -  12.12 часа -  „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 
ЕООД, ЕИК 200121819;

„Предлагана цена” (ПШ -  118 793.78 лева /сто и осемнадесет хиляди седемстотин 
деветдесет и три лева и седемдесет и осем стотинки/ с начислен ДДС.

8. Оферта № 8 с вх. № РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. -  12.20 часа -  „КА 
ИНЖЕНЕРИНГ 2004” ООД, ЕИК 131250444;

„Предлагана цена” (ПШ -  128 553.52 лева /сто двадесет и осем хиляди петстотин 
петдесет и три лева и петдесет и две стотинки/ с начислен ДДС.

9. Оферта № 9 с вх. № РСЛ17-ТД26-1162/26.06.2017г. -  13.14 часа -  „НИК СТРОЙ 06” 
ЕООД, ЕИК 200574292;
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„Предлагана цена” (ПЩ -  94 680.00 лева /деветдесет и четири хиляди шестстотин 
и осемдесет лева/ с начислен ДДС.

10. Оферта № 10 е вх. № РСЛ17-ТД26-1163/26.06.2017г. -  13.42 часа -  ЕТ „РЕМО - 
Николай Тошев”, ЕИК 106017566;

„Предлагана цена” (ПЩ -  93 564.66 лева /деветдесет и три хиляди петстотин 
шестдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ с начислен ДДС.

11. Оферта № 11 е вх. № РСЛ17-ТД26-1164/26.06.2017г. -  13.47 часа -  „КИТО ДАЙ” 
ЕООД, ЕИК 203468390;

„Предлагана цена” (ПЩ -  74 100.18 лева /седемдесет и четири хиляди и сто лева и 
осемнадесет стотинки/ е начислен ДДС.

12. Оферта № 12 с вх. № РСЛ17-ТД26-1166/26.06.2017г. -  14.08 часа -  „С-СТРОЙ 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200575939;

„Предлагана цена” (ПШ -  125 959.09 лева /сто двадесет и пет хиляди деветстотин 
петдесет и девет лева и девет стотинки/ е начислен ДДС.

13. Оферта № 13 е вх. № РСЛ17-ТД26-1168/26.06.2017г. -  14.42 часа -  „Делта - Изотерм” 
ЕООД, ЕИК 101677013;

„Предлагана цена” (ПШ -  108 879.28 лева /сто и осем хиляди осемстотин седемдесет 
и девет лева и двадесет и осем стотинки/ с начислен ЛЛС.

14. Оферта № 14 е вх. № РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. -  15.49 часа -  „Елегант ЛТ” 
ООД, ЕИК 109573269;

„Предлагана цена” (ПШ -  126 852.86 лева /сто двадесет и шест хиляди осемстотин 
петдесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/ е начислен ДДС.

15. Оферта № 15 е вх. № РСЛ17-ТД26-1175/26.06.2017г. -  16.33 часа -  „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792; е участници в обединението „БОЖКОВ 
БИЛД” ООД, ЕИК 131483135; „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, ЕИК 
130879167;

„Предлагана цена” (ПШ -  123 060.00 лева /сто двадесет и три хиляди и шестдесет 
лева/ с начислен ЛЛС.

16. Оферта № 16 е вх. № РСЛ17-ТД26-1176/26.06.2017г. -  16.37часа -  „Стройекспрес- 
НН” ООД, ЕИК 125537703;

„Предлагана цена” (ПШ -  129 338.53 лева /сто двадесет и девет хиляди_____триста
тридесет и осем лева и петдесет и три стотинки/ с начислен ДДС.

17. Оферта № 17 с вх. № РСЛ17-ТД26-1177/26.06.2017г. -  16.40 часа -  „Слави-Строй” 
ЕООД, ЕИК 109603164;

„Предлагана цена” /ПШ -  117 114.67 лева /сто и седемнадесет хиляди сто и 
четиринадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ е начислен ДДС.
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18. Оферта № 18 с вх. № РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. -  16.54 часа -  „Парсек Груп” 
ЕООД, ЕИК 203215490

„Предлагана цена” ШШ -  119 519.40 лева /сто и деветнадесет хиляди петстотин и 
деветнадесет лева и четиридесет стотинки/ е начислен ДДС.

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14.50 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 
29.06.2017 г. в 10.00 часа.

Заседание № 2
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 29.06.2017г.

На 29.06.2017 г. в 10.00 часа комисията продължи своята работа в закрито заседание. Същата 
пристъпи към разглеждане на офертата за обществена поръчка, проведена по реда на Част V, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, с предмет: „Извършване на цялостен 
ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” 
№ 10 на територията на район „Слатина” и констатира следното:

1.1. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти е обява”, чл. 186 - чл. 195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 1 -  РСЛ17-ТД26-1148/26.06.2017г. -  
9.50 часа -  „ТОДИС” ЕООД, ЕИК 203424376,
със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 
2000, област София, община Самоков, ул. 
„Ихтиманско шосе” № 99

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 21.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Стоян Нанов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3. Заверено копие от извлечение от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството от 23.06.2017г. -  един 
брой;

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

4. Неприложимо

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

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Трайков Нанов;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 21.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Стоян 
Трайков Нанов;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Трайков Нанов;

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

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

- Договор за изпълнение на „Ремонт на сгради 
община Алфатар” от 20.08.2015 г., сключен 
между „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД и 
„ТОДИС” ЕООД, ведно с Протокол за 
установяване извършването и заплащането на 
натурални видове СМР от 18.09.2015 г. с
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възложител „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД -  по 
един брой, заверени копия;
- Част от Договор за изпълнение на „Основен 
ремонт на покрив кметство с. Делвино” от 
17.08.2015 г., сключен между 
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД и „ТОДИС” 
ЕООД, ведно е Протокол за установяване 
извършването и заплащането на натурални 
видове СМР от 27.08.2015г. е възложител 
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД -  по един брой 
заверени копия;
- Договор за изпълнение на „Ремонт сгради 
Община Троян” от 01.09.2015 г., сключен между 
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД и „ТОДИС” 
ЕООД, ведно с Протокол за установяване 
извършването и заплащането на натурални 
видове СМР от 09.09.2015 г. с възложител 
„СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД -  по един брой 
заверени копия;
- Договор за изпълнение на „Преустройство на х- 
л „Чинарите” Вършец” от 16.07.2015 г., сключен 
между „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД и 
„ТОДИС” ЕООД, ведно с Протокол за 
установяване извършването и заплащането на 
натурални видове СМР от 10.09.2015 г. с 
възложител „СТОЯНСТРОЙПЛАСТ” ЕООД -  по 
един брой заверени копия;
- Референция от „Никдим Трейдинг” ЕООД -  
Казанлък -  един брой, заверено копие;
- Референция от „Симбол” ООД от 07.2015г. -  
един брой, заверено копие;
- Удостоверение от „Котлостроене” АД, е изх. № 
537/08.12.2015 г. -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение от 
„Унифактор” ЕООД от 01.12.2015 г. -  един брой, 
заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
21.06.2017 г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 21.06.2017 г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Стоян Нанов;

18.Техническо предложение (Образец № 14) 18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Трайков Нанов;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 21.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от управителя Стоян Нанов;
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20.Ценово предложение (Образец № 16). Към
ценовото предложение се прилага попълнена 
на хартиен и магнитен носител във формат 
„Excel" или еквивалентен количествено - 
стойностна сметка за съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Стоян Нанов;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„ТОДИС” ЕООД - един брой, 5 стр., заверено 
копие;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 
„ТОДИС” ЕООД, ЕИК 203424376 - един брой, 4 
стр.,заверено копие;
23. Декларация от инж. Иван Илиев Лозански -  
ръководител дейности от 21.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписана от Иван Лозански;
24. Декларация от Виолета Димитрова -  
технически ръководител и контрол по качеството 
от 21.06.2017г. един брой в оригинал, подписана 
от Виолета Димитрова;
25. Декларация от Стоян Нанов -  технически 
ръководител и контрол по качеството от 
21.06.2017г. един брой в оригинал, подписана от 
Стоян Нанов;
26. Диплома за виеше образование на Иван 
Лозански, серия УАСГ -  1996 № 004259, изд. от 
УАСГ София, Хидротехнически факултет - един 
брой, заверено копие;
27. Диплома за средно специално образование на 
Виолета Димитрова № 001107 от 29.06.1977г. изд. 
от Техникум по строителство и архитектура -  
Брацигово един брой, заверено копие;

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. В офертата на участника в приложения списък по чл. 
64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, представляващ Образец 12 от документацията не е декларирано наличието на 
специалист по ЗБУТ, нито е приложена декларация за ангажираност за експерт с такава 
професионална компетентност.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ17-ТД26- 
1148/26.06.2017г. -  09.50 часа -  „ТОДИС” ЕООД, офертата не отговаря на изискванията за 
технически и професионални способности в документацията на Възложителя.

II.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 

РСЛ17-ТД26-1148/26.06.2017г. -  09.50 часа -  „ТОДИС” ЕООД;

1.2. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти е обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 2 -  РСЛ17-ТД26-1149/26.06.2017г. -  
9.52 часа -  „Ремонт П Строй” ЕООД, ЕИК 
203040678, със седалище и адрес на управление: 
гр. Самоков 2000, област София, община 
Самоков, ул. „Никола Корчев” № 8

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Снежана 
Петрова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от извлечение от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството от 23.06.2017г. еден 
брой;

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

4. Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;
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11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 23.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя 
Снежана Петрова;

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

13. Декларация за съгласие е клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен е Удостоверения за добро изпълнение, 
с посочване на датите, обектите и стойностите, а 
именно:

- Удостоверение от ДП НК „ЖИ”, Поделение 
„Сигнализация и телекомуникации” е изх. № ПСТ
-  870/10.03.2015г. -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение от ИЕФЕМ -  БАН е изх. № 182 
СБ/10.03.2015г. -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение от „Капитол груп” ЕООД, с изх. 
№ 53/10.03.2015г. -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение от „Скалит инженеринг” ООД, е 
изх. № 12/16.03.2015г. -  един брой, заверено 
копие;
- Удостоверение от „Столичен електротранспорт” 
ЕАД -  Поделение „Трамкар” е изх. № 
644/24.06.2015г. - един брой, заверено копие;
- Удостоверение от РЗОК Сливен е изх. № 70-00- 
15/07.04.2015г. - един брой, заверено копие;
- Удостоверение от „МГ Строй” ЕООД е изх. № 
017-1/01.12.2014г. - един брой, заверено копие;
- Удостоверение от НЛРС СЛРБ с изх. № 
102/12.05.2015г. - един брой, заверено копие;
- Удостоверение от РЗОК Перник е изх. № 90 -  00
- 1/19.02.2016г. - един брой, заверено копие;
- Договор за текущ ремонт № 85/30.10.2015г. за 
текущ ремонт на помещения за частта от сградата 
на БИМ в гр. Плевен, кв. Строгозия сключен е 
„Български институт по метрология, един брой 
заверено копие,
ведно с Приемо -  предавателен протокол от 
03.12.2015г. и от 04.12.2015г. е възложител 
„БИМ” -  по три броя заверени копия;
- Договор за текущ ремонт № 84/30.10.2015г. за
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текущ ремонт на помещения за частта от сградата 
на БИМ в гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” 
№ 67 сключен с „Български институт по 
метрология”, ведно с Протокол за приемане на 
извършените строително-монтажни работи от 
05.11.2015г. - по един брой заверени копия;
- Договор № РД -  14 -  82/27.10.2015г. сключен с 
НЗОК -  София, ведно с Протокол за приемане на 
извършената работа от 23.11.2015г. с възложител 
„НЗОК” -  по един брой заверени копия;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 23.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Снежана 
Петрова;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 23.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от управителя Снежана Петрова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Снежана Петрова;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на 
„Ремонт П строй” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2014г. на 
„Ремонт П строй” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
23. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Ремонт П строй” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
24. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 
„Ремонт П строй” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
25. Декларация от инж. Даниела Руменова 
Иванова -  ръководител дейности от 23.06.2017 г. 
един брой в оригинал, подписана от Даниела 
Иванова;
26. Декларация от инж. Николай Константинов 
Андреев -  технически ръководител и контрол по 
качеството от 23.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Николай Андреев;
26. Декларация от инж. Добрин Георгиев 
Дерелиев -  координатор по здраве и безопасност
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при работа от 23.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Добрин Дерелиев;
27. Диплома за виеше образование на Даниела 
Иванова, изд. от УАСГ София, Хидротехнически 
факултет - един брой, заверено копие - нечетливо;
28. Диплома за виеше образование на Николай 
Андреев, изд. от ВНВСУ София - един брой, 
заверено копие;
29. Удостоверение за завършен курс за обучение 
за осъществяване контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за съответствие 
на влаганите в строежите строителни продукти 
със съществените изисквания за безопасност на 
инж. Николай Андреев № 1151/22.07.2016г. изд. 
от „ЛОТ-Консулт” ЕООД;
30. Диплома за виеше образование на Добрин 
Дерелиев, серия X -  99, per. № 28 817/1999г. изд. 
от УАСГ София, Хидротехнически факултет - 
един брой, заверено копие;
31. Удостоверение за завършен курс за обучение 
за „Координатор по безопасност и здраве в 
строителството” на инж. Добрин Дерелиев, № 
1152/22.07.2016г. изд. от „ЛОТ-Консулт” ЕООД;

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ17-ТД26- 
1149/26.06.2017г. -  09.52 часа -  „Ремонт П Строй” ЕООД, ЕИК 203040678, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

II.2 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № РСЛ17- 

ТД26-1149/26.06.2017г. -  09.52 часа -  „Ремонт П Строй” ЕООД;

1.3. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 3 -  РСЛ17-ТД26-1150/26.06.2017г. -  
9.53 часа -  ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев”, 
ЕИК 130700899, със седалище и адрес на 
управление: гр. Самоков 2000, област София, 
община Самоков, ул. „Освобождение” № 8

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 20.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от представляващия 
Методи Георгиев;
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2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от извлечение от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството от 01.06.2017г. един 
брой;

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

4. Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ат. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните е тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 20.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от представляващия 
Методи Георгиев;

13



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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен с Удостоверения за добро изпълнение, 
с посочване на датите, обектите и стойностите, а 
именно:

- Договор за изпълнение на строителни и 
монтажни работи от 19.01.2015г. сключен с 
Държавна психиатрична болница за лечение 
наркомании алкохолизъм, ведно с Констативен 
приемно -  предавателен протокол за 
установяване на извършена работа на натурални 
видове СМР към 20.02.2015г. по договор от
19.01.2015 г. с възложител Държавна 
психиатрична болница за лечение наркомании 
алкохолизъм -  по един брой заверени копия;

- Договор за изпълнение на строителни и 
монтажни работи от 13.03.2015г. сключен с 
Държавна психиатрична болница за лечение 
наркомании и алкохолизъм, ведно с Констативен 
приемно -  предавателен протокол за 
установяване на извършена работа на натурални 
видове СМР към 03.04.2015г. по договор от
13.03.2015 г. с възложител Държавна 
психиатрична болница за лечение наркомании 
алкохолизъм -  по един брой заверени копия;

- Договор за изпълнение на строителни и 
монтажни работи от 01.04.2015г. сключен с 
Държавна психиатрична болница за лечение 
наркомании и алкохолизъм, ведно с Констативен 
приемно -  предавателен протокол за 
установяване на извършена работа на натурални 
видове СМР към 14.04.2015г. по договор от
01.04.2015 г. с възложител Държавна 
психиатрична болница за лечение наркомании 
алкохолизъм -  по един брой заверени копия;

- Договор за изпълнение на строителни и 
монтажни работи от 14.04.2015г. сключен с 
Държавна психиатрична болница за лечение 
наркомании и алкохолизъм, ведно с Констативен 
приемно -  предавателен протокол за 
установяване на извършена работа на натурални
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видове СМР към 30.04.2015г. по договор от
14.04.2015 г. с възложител Държавна 
психиатрична болница за лечение наркомании 
алкохолизъм -  по един брой заверени копия;

- Договор за строителство № ДД -  17/04.09.2015г. 
сключен с Регионална дирекция по горите гр. 
Благоевград, ведно с протокол за констатиране на 
изпълнени СМР /акт 19/ от 05.10.2015г., и 
Удостоверение от Регионална дирекция по горите 
гр. Благоевград е изх. № 1957/17.11.2015г. -  по 
един брой, заверени копия;
-Договор за възлагане на обществена поръчка от 
11.12.2015г. изх. № 01-13515/11.12.2015г. 
сключен е ДАБ при МС ведно е Протокол за 
установяване завършването и заплащането на 
натурални видове строителни и монтажни работи 
от 14.12.2015г. е възложител ДАБ при МС -  по 
един брой, заверени копия;
- Договор № 1005-01-11/12.11.2015г. сключен е 
ТП на НОИ -  Благоевград, по реда на ЗОП, ведно 
е Удостоверение от НОИ ТП Благоевград с изх. 
№ 1050-01-7/14.01.2016г., Протокол от
17.11.2015 г. с възложител ТП на НОИ 
Благоевград и Предавателно -  приемателен 
протокол от 17.11.2015г. - по един брой, заверени 
копия;
- Договор за възлагане на обществена поръчка от 
09.12.2015г. изх. № 11-00- 10013/09.12.2015г. 
сключен с ДАМТН, ведно е Протокол от 
17.12.2015г. за извършени СМР (Образец 19) е 
възложител ДАМТН -  по един брой, заверени 
копия;
-Договор за строителство № 739/12.12.2015г. 
сключен е Община Нови пазар, ведно с Протокол 
за извършени СМР от 18.12.2015г. е инвеститор 
Община Нови пазар -  по един брой, заверени 
копия;
- Договор per. № ОПУ -  04/05.07.2016г., сключен 
с А”ПИ” ОПУ -  Плевен, ведно с Протокол за 
СМР от 25.07.2016г. и Референция издадена от А 
„ПИ” ОПУ гр. Плевен -  по един брой, заверени 
копия;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 20.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от представляващия Методи 
Г еоргиев;
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18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 20.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Методи Георгиев;

20.Ценово предложение (Образец № \6).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Методи Георгиев;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на 
ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев” - един брой, 5 
стр. заверено копие;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на ЕТ 
„МОНИ -  8 Методи Георгиев” - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
23. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев” - един брой, 5 
стр. заверено копие;
24. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на ЕТ 
„МОНИ -  8 Методи Георгиев” - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
25. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев” от 22.03.2017г. 
- един брой, 5 стр. заверено копие;
26. Декларация за ангажираност на техническо 
лице от инж. Николай Борисов Къркеланов -  
ръководител дейности от 20.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписана от Николай Къркеланов;
27. Декларация за ангажираност на техническо 
лице от Атанас Димитров Марков -  технически 
ръководител и контрол по качеството от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписана от 
Атанас Марков;
28. Декларация за ангажираност на техническо 
лице от инж. Борис Кирилов Стрински -  
координатор по здраве и безопасност при работа 
от 20.06.2017г. един брой в оригинал, подписана 
от Борис Стрински;
29. Диплома за виеше образование на Николай 
Борисов Къркеланов, серия ОЯ № 009463 изд. на 
29.06.1977г. от ВИСИ - един брой, заверено 
копие;
30. Удостоверение за трудов стаж на Николай 
Къркеланов, с изх. № 65/30.09.2014г. изд. от 
„Еврострой БГ 2008” ООД -  един брой, заверено 
копие;
31. Диплома за средно специално образование на 
Атанас Димитров Марков, серия Ж № 005901 от 
26.06.1973г., изд. от ТСА „Георги К. Златков” -  
един брой, заверено копие;
32. Удостоверение № 798/15.06.2017г. за
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преминат курс за обучение за осъществяване на 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съотвествие на влаганите в 
строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност от 
Атанас Марков, изд. от Център за професионално 
обучение Лицензия № 200812597 от 16.07.2008г. 
„Лот- Консулт” ЕООД;
33. Удостоверение за трудов стаж на Атанас 
Марков, с изх. № 41/18.09.2015г. изд. от ЕТ 
„АЗИМ -  Александър Върбанов” гр. Самоков -  
един брой, заверено копие;
34. Диплома за виеше образование на Борис 

Кирилов Стрински, серия ТУ-СФ-2004 per. № 
90105/22.11.2005г. изд. от ТУ -  София, 
Енергомашиностроителен факултет - един брой, 
заверено копие;
35. Удостоверение № 797/15.06.2017г. за
преминато обучение за „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството” от Борис 
Стрински, изд. от Център за професионално 
обучение Лицензия № 200812597 от 16.07.2008г. 
„Лот - Консулт” ЕООД- един брой, заверено 
копие;
36. Удостоверение за трудов стаж на Борис 
Стрински, с изх. № 18/01.12.2015г. изд. от ЕТ 
„МОНИ -  8 Методи Георгиев” - един брой, 
заверено копие;

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта -  РСЛ17-ТД26- 
1150/26.06.2017г. -  9.53 часа -  ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев”, ЕИК 130700899, офертата 
отговаря на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална 
дейност, технически и професионални способности.

II.3 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта -  РСЛ17- 

ТД26-1150/26.06.2017г. -  9.53 часа -  ЕТ „МОНИ -  8 Методи Георгиев”;

1.4. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 4 -  РСЛ17-ТД26-1151/26.06.2017г. -  
9.54 часа -  ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев”, 
ЕИК 131204831, със седалище и адрес на 
управление: гр. Самоков 2000, област София, 
община Самоков, ул. „Христо Максимов” № 29

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от представляващия Янко 
Славчев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от извлечение от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството от 23.06.2017г. един 
брой;

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

4. Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;
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11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 22.06.2017г. един 
брой, неподписана и неподпечатана от 
представляващия Янко Славчев;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

Н.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен с Удостоверения за добро изпълнение, 
с посочване на датите, обектите и стойностите, а 
именно:

- Референция с изх. № У -  141/02.04.2012г. изд. от 
Община Перник -  един брой, заверено копие;
- Референция с изх. № ПО -  9951/27.11.2012г.изд. 
от ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението” към МВР -  един брой, заверено 
копие;
-Референция с изх. № 343/05.12.12г. изд. от ОП 
„Паркове и градски градини” София -  един брой, 
заверено копие;
- Препоръка с изх. № Д-458/21.03.2013г. изд. от 
МБАЛНП „Свети Наум” гр. София -  един брой, 
заверено копие;
- Референция с изх. № 35/18.01.2013г. изд. от ПГП 
„Макгахан”, гр. София -  един брой, заверено 
копие;
- Удостоверение с изх. № 152/04.12.2014г. изд. от 
ПГЕБ „Проф. Асен Златаров” -  един брой, 
заверено копие;
- Референция с изх. № 235/12.09.2013г. изд. от 
„Студентски столове и общежития” ЕАД -  един 
брой, заверено копие;
- Референция с изх. № ЛД 1090/07.03.2014г. изд. 
от МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД -  един 
брой, заверено копие;
-Референция с изх. № 240/17.03.2014г. изд. от 
„ВиК” ООД гр. Враца -  един брой, заверено 
копие;
- Референция с per. № 1062 -  506/28.03.2014г. екз. 
№ 2 изд. от Военно формирование 22980 -  гр. 
София, Съвместно командване на силите -  един
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брой, заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 38/04.12.2014г. изд. от 
„Академично строителство 98” АД -  един брой, 
заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 00 -  53/27.11.2014г. изд. 
от „Фио Системс” АГ -  един брой, заверено 
копие;
- Удостоверение с изх. № ДЛ -  330/29.04.2015г. 
изд. от „СК -  13 Пътстрой” АД, гр. Перник -  един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 28/19.01.2015 г. изд. от 
ПГВМ „Иван П. Павлов” -  Стара Загора -  един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение изх. № 327/03.02.2015 г. изд. от 
ДПБ „Д-р Г. Кисьов” -  гр. Раднево -  един брой, 
заверено копие;
- Удостоверение № Към РВР16-ТД26-333 /1/ от 
27.04.2016г. изд. от СО р-н „Връбница” -  един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение изх. № 00-21/19.06.2015г. изд. от 
„Академично строителство 98” АД -  един брой, 
заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 386/22.06.2015г. изд. от 
ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” -  един брой, 
заверено копие;
- Удостоверение с изх. № РД91-09-11/27.04.2016г. 
изд. от Община Венец, Област Шумен -  един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 94-03-397/28.04.2016г. 
изд. от Община Съединение -  един брой, заверено 
копие;
-Удостоверение за добро изпълнение с изх. № У- 
5139/09.01.2017г. изд. от Община Кула -  един 
брой, заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

17 Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 22.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от представляващия Янко 
Славчев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;

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

19Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 22.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Янко Славчев;
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20.Ценово предложение (Образец № 16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Янко Славчев;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на 
ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 4 
стр. заверено копие;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2014г. на ЕТ 
„АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
23. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 5 
стр. заверено копие;
24. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на ЕТ 
„АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
25. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 5 
стр. заверено копие;
26. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на ЕТ 
„АС - СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
27. Декларация за ангажираност на експерт от 
инж. Албена Илийчена Николова -  ръководител 
дейности от 23.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Албена Николова;
28. Декларация за ангажираност на експерт от 
Янко Щерьов Славчев -  технически ръководител 
и контрол по качеството от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписана от Янко Славчев;
29. Декларация за ангажираност на експерт от 
Асен Янков Славчев -  координатор по здраве и 
безопасност при работа от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписана от Асен Славчев;
27. Диплома за виеше образование на Албена 
Илийчева Николова, per. № 00756 изд. 1999г. от 
ВВИСУ „Любен Каравелов” гр. София - един 
брой, заверено копие;
28. Удостоверение за трудов стаж на Албена 
Илийчева Николова, с изх. № 3/15.01.2016г. изд. 
от ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко Славчев”-  един брой, 
заверено копие;
29. Заповед от 03.08.2009г. относно определяне на 
длъжностни лица за изпълнение функциите на 
ръководител обект на обект „Ремонт на 
керемиден покрив и мълниезащита в 77 ЦЦГ 
„Магнолия” гр. София” за Албена Николова -  
един брой, заверено копие;
30. Заповед от 14.03.2016г. относно определяне на 
длъжностни лица за изпълнение функциите на 
технически ръководител на обект „Авариен 
ремонт на покрив на трафопост във ВР 1013 
Къро” за Албена Николова -  един брой, заверено
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копие;
31. Диплома за средно специално образование на 
Янко Щерьов Славчев, серия Б - 85 № 055812 от 
26.06.1985г., изд. от Строителен техникум 
„Христо Ботев” -  един брой, заверено копие;
32. Удостоверение № 122/27.01.2017г. за
преминат курс за обучение за осъществяване на 
контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съотвествие на влаганите в 
строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност от Янко 
Славчев, изд. от Център за професионално 
обучение Лицензия № 200812597 от 16.07.2008г. 
„Лот- Консулт” ЕООД;
33. Удостоверение за трудов стаж на Янко 
Щерьов Славчев, е изх. № 28/31.05.2016г. изд. от 
ЕТ „АС-СТРОЙ -  Янко Славчев” гр. Самоков -  
един брой, заверено копие;
34. Удостоверение № 120/27.01.2017г. за
преминато обучение за „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството” от Асен 
Славчев, изд. от Център за професионално 
обучение Лицензия № 200812597 от 16.07.2008г. 
„Лот - Консулт” ЕООД- един брой, заверено 
копие;
35. Удостоверение за трудов стаж на Асен 
Славчев, е изх. № 26/31.05.2016г. изд. от ЕТ „АС- 
СТРОЙ -  Янко Славчев” - един брой, заверено 
копие;

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. Същият е представил неподписана и неподпечатана от 
представляващия Янко Славчев декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните 
условия за изпълнение на поръчката (Образец № 9) е дата 22.06.2017г.

Във връзка е констатираното от комисията относно Оферта № 4 -  РСЛ17-ТД26- 
1151/26.06.2017г. -  9.54 часа -  ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев”, ЕИК 131204831, офертата не 
отговаря на изискванията на Възложителя, свързани със специални условия за изпълнение на 
поръчката. Участникът не е декларирал, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, 
свързани е данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в страната.

II.4 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 4 -  

РСЛ17-ТД26-1151/26.06.2017Г. -  9.54 часа -  ЕТ „АС - СТРОЙ -  Янко Славчев”.

1.5. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти е обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки е предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 5 -  РСЛ17-ТД26-1152/26.06.2017г. -  
09.56 часа -  „Мик Билд Русе” ЕООД, ЕИК 
202414735, със седалище и адрес на управление: 
гр. Русе, ул. Слави Шкаров, № 4, вх. 1, ет. 1

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 16.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Марийка Кирчева;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3.Удостоверение от Агенция по вписванията № 
20170104151712/04.01.17г. -  един брой, заверено 
копие;

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

4.Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева; 
Образецът не е попълнен с информация за оборот, 
при извършена служебна справка в публични 
регистри не се доказва изискуемия оборот

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;
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10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 16.06.2017г. един 
брой в оригинал, е печат и подпис от управителя 
Марийка Кирчева;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно е 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

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

• Удостоверение № 82/20.06.2016г. от 
ЦУТНТ- гр. Разград, заверено копие, един 
брой;

• Протокол за приемане на извършени СМР 
от 01.10.2015г. от Община „Кюстендил” за 
основен ремонт на покрив на туристическа 
сграда м. „Хисарлъка”, заверено копие, 
един брой;

• Протокол за приемане на извършени СМР 
от 15.10.2015г. от Община „Разград” за 
ремонт покрив учебен корпус на ЦУТНТ 
гр. Разград, заверено копие;

• Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 16.03.2016г. от СДВР, 
заверено копие;

• Референция № 5514/25.08.2016г. от 
Община „Дулово”, заверено копие, ведно с 
Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 18.06.2016г. от 
Община „Дулово” за рехабилитация на 
сградата на Община „Дулово”, заверено 
копие, един брой и Приемо-предавателен 
протокол за приемане на извършени СМР 
от 18.06.2016г. от Община „Дулово” за 
рехабилитация на сградата на Община 
„Дулово”, заверено копие, един брой;

• Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 18.06.2016г. от
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Община „Дулово” за рехабилитация на 
ЦДГ, с. Правда; заверено копие;

• Приемо-предавателен протокол за 
приемане на извършени СМР от 
18.06.2016г. от Община „Дулово” за 
рехабилитация на ЦДГ, с. Правда, заверено 
копие;

• Приемо-предавателен протокол за 
приемане на извършени СМР от 
18.06.2016г. от Община „Дулово” за 
рехабилитация на сградата на читалище, 
Община „Дулово”, заверено копие;

• Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 18.06.2016г. от 
Община „Дулово” за рехабилитация на 
сградата на читалище, Община „Дулово”; 
заверено копие;

• Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 07.12.2016г. от 
ОДМВР гр. Шумен за хидроизолация на 
покрив; заверено копие, един брой;

• Протокол (Образец 19) за приемане на 
извършени СМР от 03.05.2017г. от 
„Метрополитен” ЕАД за хидроизолация на 
покрив на корпус 1 в депо „Обеля”; 
заверено копие, един брой;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 16.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя 
Марийка Кирчева;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
18.04.2017г. от 16.06.2017г. един брой в оригинал, 
с печат и подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 16.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Марийка Кирчева;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева

Представена е количествено-стойностна 
сметка на хартиен и на магнитен носител 
(диск);

21.Други документи Декларация от Димитър Йорданов 
Димитров от 16.06.2017г. за ангажираност 
по чл. 51а от ЗОП; оригинал;

- Декларация от Йордан Иванчев Петров от
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16.06.2017г. за ангажираност по чл. 51а от 
ЗОП; оригинал;

- Декларация от Елена Огнянова Николова 
от 16.06.2017г. за ангажираност по чл. 51а 
от ЗОП; оригинал;
Удостоверение № 1613006/24.03.2016г.,
издадено от ЦПО Териториална 
организация на НТС- Русе на Димитър 
Йорданов Димитров за контрол върху 
качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на 
влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за 
безопасност; заверено копие; 
Удостоверение № 02078/19.05.2017г.
издадено от КСБ на Димитър Йорданов 
Димитров за завършен курс на обучение за 
отговорници по качеството -Валидно до 
20.05.2018г.; заверено копие

- Диплома за завършено виеше образование, 
издадена от ВИСИ, Серия АМ № 001181 
на Димитър Йорданов Димитров; заверено 
копие;

- Диплома за завършено средно 
образование, издадена от Техникум по 
строителтво, гр. Русе, Серия Б № 020844 
на Димитър Йорданов Димитров; заверено 
копие;
Удостоверение № 1610182/16.08.2016г.,
издадено от ЦПО Териториална 
организация на НТС- Русе на Елена 
Огнянова Николова за завършено 
обучение по ПБЗ;заверено копие; 
Удостоверение № 1612019/27.09.2016г.,
издадено от ТО на НТС - Русе на Елена 
Огнянова Николова за завършен курс по 
координатор по БЗ; заверено копие;

- Удостоверение № 01997/ 19.05.2017г.,
издадено от КСБ на Елена Огнянова 
Николова за завършен курс по длъжностно 
лице за контрол по спазването на ЗБУТ; 
Валидно до 20.05.2018г.; заверено копие; 
Удостоверение № 02038/19.05.2017г.,
издадено от КСБ на Елена Огнянова 
Николова за завършен курс за координатор 
по ПБЗ по време на проектирането и 
координатор по БЗ по време на 
строителството; Валидно до 20.05.2018г.; 
заверено копие;
Диплома за завършено средно специално 
образование, издадена от Техникум по 
индустриализирано строителтво, гр. Русе, 
Серия В 94 № 009073 на Елена Огнянова 
Николова; заверено копие;
Удостоверение № 1613014/30.08.2016г.,
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издадено от ЦПО ТО на НТС- Русе на 
Йордан Иванчев Петров за завършено 
обучение по контрол в/у качеството на 
изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност; заверено 
копие;
Удостоверение № 01998/19.05.2017г.,
издадено от КСБ на Йордан Иванчев
Петров за завършен курс по длъжностно 
лице за контрол по спазването на ЗБУТ; 
Валидно до 20.05.2018г.; заверено копие; 
Удостоверение № 02039/19.05.2017г.,
издадено от КСБ на Йордан Иванчев
Петров за завършен курс за координатор 
по ПБЗ по време на проектирането и 
координатор по БЗ по време на 
строителството; Валидно до 20.05.2018г.; 
заверено копие;
Удостоверение № 02079/19.05.2017г.,
издадено от КЦБ на Йордан Иванчев
Петров за контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност; Валидно до 
20.05.2018г.; заверено копие;

- Диплома от ВНВТУ „Тодор Каблешков” 
София, Серия №21516 на Йордан Иванчев 
Петров; заверено копие;

ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ за ГОДИШНИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
- Годишна данъчна декларация за 2016г; 

заверено копие;
Годишна данъчна декларация за 2015г; 
заверено копие;

- Годишна данъчна декларация за 2014г; 
заверено копие;

- Годишна данъчна декларация по за 2013г; 
заверено копие;

От представените декларации не може да се 
извлече информация за изискуемия конкретен 
оборот за сходната дейност;

- Удостоверение за регистрация в НАП - 
заверено копие;

- Удостоверение № IV-TV 007944 издадено 
от ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.;

- Удостоверение № V-TV 011451 издадено 
от ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.;

- Удостоверение № II-TV 004677 издадено
______ от ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.;_______
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- Удостоверение № I-TV 016312 издадено от 
ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.

- Застрахователна полица №
162801317С011248 от 10.10.2016г. от ЗАД 
„АРМЕЕЦ”, валидна до 10.10.2017; 
заверено копие;

- Сертификат за качество № 0-8745/17 по 
BS OHSAS 18001:2007; валиден до 
14.04.2019г.; заверено копие;
Сертификат за качество № Q1400716 по 

ISO 9001:2008; валиден до 23.10.2017г.; 
заверено копие; два екземпляра

- Сертификат за качество № I 1400216 по 
OHSAS 18001:2007; валиден до 
11.02.2019г.; заверено копие;
Сертификат за качество № 61350 от 
17.03.2017г. по ISO 14001:2004; валиден до 
11.02.2018г.; заверено копие;____________

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. Представена е декларация за липса на обстоятелствата 
по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 16.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Марийка Кирчева; Образецът не е попълнен с информация за оборот, при 
извършена служебна справка в публични регистри от комисията не се доказва изискуемият 
съгласно документацията на Възложителя оборот.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 5 -  РСЛ17-ТД26- 
1152/26.06.2017г. -  09.56 часа -  „Мик Билд Русе” ЕООД, ЕИК 202414735, офертата не отговаря 
на изискванията за лично състояние, както и на изискванията за икономическо и финансово 
състояние съгласно документацията на Възложителя.

II.5. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 5 -  

РСЛ17-ТД26-1152/26.06.2017г. -  09.56 часа -  „Мик Билд Русе” ЕООД.

1.6. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 6 -  РСЛ17-ТД26-1153/26.06.2017г. -  
9.56 часа -  „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, ЕИК 
203503838, със седалище и адрес на управление: 
гр. Самоков 2000, област София, община 
Самоков, ж.к. „Възраждане”, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 
11

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Данаила 
Тодорова;
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2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от извлечение от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството от 12.06.2017г.

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

4. Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 23.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Данаила 
Тодорова;
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13.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№ 10)

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен с Удостоверения за добро изпълнение, 
с посочване на датите, обектите и стойностите, а 
именно:
-Удостоверение с изх. № 07-13-2/04.01.2016г. изд 
от НСИ -  един брой, заверено копие; 
-Удостоверение с изх. № 07-13-3/04.01.2016г. изд 
от НСИ -  един брой, заверено копие;
-Договор с № Д-10/13.10.2015г. с възложител 
АПИ -  Областно пътно управление гр. 
Кюстендил, ведно с приемо -  предавателен 
протокол от 10.11.2015г. -  по един брой, заверени 
копия;
-Референция № А-94-00-26/06.01.2016г. изд. от 
Община Джебел, на обединение „СЕДСТРОЙ § 
ДАНАИЛА БИЛД - Джебел”, ведно с Договор за 
строителство от 30.09.2015г. и Протокол от 
19.10.2015г. -  по един брой, заверени копия; 
-Удостоверение № 05-43-0/16.11.2015г. изд. от 
„ЛАТ - Строй” ЕООД -  един брой, заверено 
копие;
-Удостоверение № 49 от 21.09.2015г. изд. от ЕТ 
„Кирил Колев - ЛМ” -  един брой, заверено копие; 
-Удостоверение за добро изпълнение № И -  РД- 
29/07.01.2016г. изд. от Община Троян -  един 
брой, заверено копие;
-Удостоверение № 120 -  204/13.01.2016г. изд. от 
Съвместно командване на силите - СД Л -  Т 05- 
един брой, заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 23.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Данаила 
Тодорова;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;
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19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 23.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от управителя Данаила Тодорова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Данаила Тодорова;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на 
„Данаила билд” ЕООД, - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
22. Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Данаила билд” ЕООД, един брой, 5 стр. 
заверено копие;
23. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство през 2015 г. 
на
,Данаила билд” ЕООД, един брой, 1 стр. заверено 
копие;
24. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на 
„Данаила билд” ЕООД, един брой, 2 стр. 
заверено копие;
25. Декларация за ангажираност на член от 
ръководния екип на участника от инж. Иван 
Димитров Кърцъков -  ръководител дейности от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписана от 
Иван Кърцъков;
26. Декларация за ангажираност на член от 
ръководния екип на участника от инж. Драгослав 
Иванов Йорданов -  технически ръководител и 
контрол по качеството от 23.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписана от Драгослав Йорданов;
27. Декларация за ангажираност на член от 
ръководния екип на участника от Георги Василев 
Стоилов -  координатор по здраве и безопасност 
при работа от 23.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Георги Василев;
28. Диплома за виеше образование серия А -  89 
№ 002891 завършил през 1990г. спец. 
Промишлено и гражданско строителство - 
конструкции на Иван Димитров Иванов, изд. от 
ВИАС гр. София - един брой, заверено копие;
29. Решение № 750/20.09.1993г. на Ямболски 
районен съд, по гр. № 1991 по описа за 1993г. 
влязло в сила 1993г. -  един брой, заверено копие;
30. Трудова книжка на Иван Димитров Иванов 
(Кърцъков) № 2 -  един брой, заверено копие;
31. Диплома за завършено виеше образование 
серия УАСГ -  2002 по специалност Строителство 
на сгради и съоръжения на Драгослав Иванов 
Йорданов, изд. от УАСГ -  един брой, заверено 
копие;
32. Удостоверение № 193/13.02.2017г. на
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Драгослав Иванов Йорданов за преминат курс на 
обучение за осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти, с съществените изисквания 
за безопаност, изд. от „ЛОТ - Консулт” ЕООД -  
един брой, заверено копие;
33. Удостоверение за доказване на 
професионален опит № 22/31.07.2016г. изд. на 
Драгослав Йорданов, от „Данаила Билд” ЕООД -  
един брой, заверено копие;
34. Удостоверение за доказване на професионален
опит № 6/05.01.2012г. изд. на Драгослав
Йорданов, от „Металико” ЕООД -  един брой, 
заверено копие;
35. Удостоверение за доказване на професионален
опит № 2/15.01.2014г. изд. на Драгослав
Йорданов, от „СЕДСТРОЙ” ЕООД -  един брой, 
заверено копие;
36. Диплома серия СУ № 00499 по специалност 
Промишлено и гражданско строителство на 
Георги Василев Стоилов, изд. от ОСВСУ към ВН 
ВСУ „Ген. Благой Иванов” -  един брой, заверено 
копие;
37. Удостоверение № 192/10.02.2017г. на Георги 
Василев Стоилов за преминато обучение за 
координатор за безопасност и здраве в 
строителството изд. от „ЛОТ - Консулт” ЕООД -  
един брой, заверено копие;
38. Удостоверение за доказване на професионален 
опит № 23/31.07.2016г. изд. на Георги Василев 
Стоилов, от ,Данаила Билд” ЕООД -  един брой, 
заверено копие;
39. Удостоверение за доказване на професионален 
опит № 38/29.11.2006г. изд. на Георги Василев 
Стоилов, от „КРАССТРОЙ-2005” ООД -  един 
брой, заверено копие;
40. Удостоверение за доказване на професионален 
опит № 1/15.01.2014г. изд. на Георги Василев 
Стоилов, от „СЕДСТРОЙ” ЕООД -  един брой, 
заверено копие;

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта -  РСЛ17-ТД26- 
1153/26.06.2017г. -  9.56 часа -  „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД, ЕИК 203503838, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.
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II.6. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта -  РСЛ17- 

ТД26-1153/26.06.2017г. -  9.56 часа -  „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД.

1.7. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 7 -  РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. -  
12.12 часа -  „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 
200121819, със седалище и адрес на управление: 
гр. Костинброд, ул. Г.С. Раковски № 9, ет. 1

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 20 .06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя 
Надежда Владова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие на Удостоверение от Агенция 
по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството № 20170620122925 от 
20.06.2017г„ един брой заверено копие;

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

4. Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;
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9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 20 .06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя 
Надежда Владова;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
20 .06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

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

- Референция изх. №УД-492/25.04.2017 г. Община 
Дупница - заверено копие, един брой;
- Референция изх. №512/27.04.2017 г. от 78 СОУ 
„Хр.Смирненски” Банкя - заверено копие, един 
брой;;
- Референция изх. № РВР 16-ТД26-92/26.01.2016 
г. на район „Връбница” - заверено копие, един 
брой;
- Референция изх. №55-00-22/11.03.2016 г. от 
община Сливница -  заверено копие, един брой;
- Препоръка изх. №08-00-141/16.02.2015 г. от 
Община Сливница -  заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх. №77-02-116/05.12.2012 г. от 
община Сливница -  заверено копие, един брой; 
-Удостоверение изх. №77-02-117/05.12.2012 г. от 
община Сливница -  заверно копие, един брой;
- Удостоверение изх. №77-02-118/05.12.2012 г. от 
община Сливница -  заверено копие, един брой; 
Удостоверение изх. №77-02-115/05.12.2012 г. от 
община Сливница -  заверено копие, един брой;
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16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 20.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Надежда 
Симеонова Владова;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Симеонова Владова; Работна 
програма към техническо приложение от 
20.06.2017 г. един брой в оригинал, Приложен 
линеен график в оригинал;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 20.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Надежда Владова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Надежда Владова;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;
Приложени елементи на ценообразуванео от 
20.06.2017 г. в оригинал;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
22.Отчет за приходите и разходите за 2015 г. на 
„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
23.Отчет за приходите и разходите за 2014 г. на 
„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
24. Декларация от инж. Евгени Георгиев 
Симеонов -  Ръководител на дейности от 
20.06.2017г. един брой в оригинал; Диплома 
ВИАС серия АБ №007493/1979г. -  заверено копие 
един брой, Трудова книжка № 1637 -  заверено 
копие един брой, Трудова книжка серия И 
№091576 -  заверено копие, един брой,
25. Декларация от инж. Веселин Тодоров 
Пашовски -  Технически ръководител и 
отговарящ за контрол по качеството от 
20.06.2017г. един брой в оригинал; Диплома 
серия АБ № 007486/1979г. -  заверено копие, един 
брой, Извадка от трудова книжка -  заверено 
копие; Удостоверение №1334/21.06.2017 г. изд. от 
ЦПО „ЕВРОПАРТНЕР” ЕООД, за завършено 
обучение по кантрол върху качеството на 
изпълнение на строителството за съотвествието 
на влаганите в строежите строително продукти -  
заверено копие;
26. Декларация от инж. Драгослав Иванов 
Йорданов -  координатор по ЗБУТ от 20.06.2017г.
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един брой в оригинал; Удостоверение 
№1287/26.04.2017 г. за завършено обучение по 
координатор по безопасност и здраве в 
строителството, изд. от ЦПО „ЕВРОПАРТНЕР” 
ЕООД, заверено копие, един брой;

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта -  РСЛ17-ТД26- 
1158/26.06.2017г. -  12.12 часа -  „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819 , офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

II.7 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта -  РСЛ17- 

ТД26-1158/26.06.2017г. -  12.12 часа -  „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819;

1.8. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 8 -  РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. -  
12.20 часа -  „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 
131250444, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, р-н Изгрев, ж.к. Дианабат, бл. 53, вх. 1, 
ет. 16, ап. 101

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 19.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Георги 
Иванов Касапов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Решение за регистрация №1 от СГС от 
25.05.2004 г. за регистрация на дружеството 
фирмено дело № 5001/2004г.

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

4.Неприложимо

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

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) - от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 19.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Георги 
Иванов Касапов;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

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

- Договор за строителство от 21.05.2014 г. с 120 
ОУ гр. София - заверено копие, един брой;
- Договор за СМР от 13.10.2014 г. с 
„АЛПМАСТЪР” ООД -  заверено копие, един 
брой;



- Договор Д-32-1/20.05.2015г. с МОСВ -  заверено 
копие, един брой;
- Договор от 12.07.2016 г. е „Калебо” ЕООД -  
заверено копие, един брой;
- Договор OBE-№S-03053/27.07.2016 г. е ОББ АД- 
заверено копие, един брой;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран е изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 19.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Георги Иванов 
Касапов;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 19.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Георги Иванов Касапов;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
19.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Иванов Касапов;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на 
„КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 131250444 - 
един брой, 4 стр. заверено копие;
22.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 131250444 - 
един брой, 5 стр. заверено копие;
23.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 131250444 - 
един брой, 5 стр. заверено копие;
24. Декларация за ангажираност от инж. Георги 
Иванов Касапов -  ръководител проект от 
19.06.2017 г. един брой в оригинал;
25. Декларация за ангажираност от арх. Биляна 
Красимирова Конакчиева - експерт от 
19.06.2017г. един брой в оригинал;
26. Декларация за ангажираност от Мариана 
Атанасова Касапова -  експерт от 19.06.2017 г. 
един брой в оригинал;
27. Удостоверение № V -  TV 006313 -  пета група 
строителство, валидно до 30.09.2017 г.
28. Удостоверение № I -  TV 009490 -  първа група 
високо строителсто, строежи от 4 и 5 категория 
валидно до 30.09.2017 г.
29. Проект на договор -  два попълнени и 
подписани договори в оригинал.
30. Протокол -извлечение от 14.12.2016 г. за 
трудова медицина -  заверено копие;



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

Във връзка е констатираното от комисията относно Оферта № 8 -  РСЛ17-ТД26- 
1159/26.06.2017г. -  12.20 часа -  „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 131250444, офертата отговаря 
на изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

II.8 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 8 -  

РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. -  12.20 часа -  „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

1.9. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти е обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 184 „Мечо 
Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район „Слатина”, 
проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 9 -  РСЛ17-ТД26-1162/26.06.2017г. -  
13.14 часа -  „НИК СТРОЙ 06” ЕООД, ЕИК 
200574292, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, р-н Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. 
„Петко Каравелов” № 5, офис 9

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Десислава 
Величкова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Декларация за ЕИК от 23.06.2017 г., която 
декларира, че е вписана в търговския регистър в 
Агенцията по вписвания ЕИК 200574292 в 
оригинал

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

4.Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;
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7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОИ (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 23.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя 
Десислава Величкова;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен с Удостоверения за добро изпълнение, 
а именно:
- Референция №РК-7000-19/17.10.2013 г. СО 
район Оборище - заверено копие, един брой;

Референция от ДП НК „Железопътна 
инфраструктура” - заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх.№53-06-621 #3/09.02.2016 г. 
от НАП ТД София - заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх.№53-06-621 #4/09.02.2016 г. 
от НАП ТД София - заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх.№53-06-621#1/09.02.2016 г. 
от НАП ТД София -  заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх.№53-06-621 #2/09.02.2016 г.
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от НАП ТД София - заверено копие, един брой; 
-Удостоверение изх.№53-06-621 #5/09.02.2016 г. 

от НАП ТД София -  заверено копие, един брой;
- Удостоверение изх.№389/24.01.2017 г. от АЕЦ 
Козлодуй - заверено копие, един брой;
- Потвърждение за добро изпълнение по договор 
от 25.01.2017 г. от София хотел Балкан АД - 
заверено копие, един брой;
- Удостоверение за добро изпълнение по договор 
изх. № 53-00-63/16.01.2017 г. ДП „Радиоактивни 
отпадъци” - заверено копие, един брой;
- Референция от Дирекция международни проекти 
на МВР № 8121Р-19201 екз. 1/21.04.2015 г. - 
заверено копие, един брой;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;

Няма приложени доказателства - не са 
представени декларации за ангажираност на 
експертите:

Инж. Иван Василев Стойков -  ръководител 
дейности;
Снежана Костадинова Димитрова -  технически
ръководител контрол по качество
Добрин Георгиев Дерелиев -  отговорник по ЗБУТ

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 23.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Десислава 
Величкова;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова; представено 
техническо предложение и линеен график от
23.06.2017 г. в оригинал - 14 листа в оригинал от
23.06.2017 г.

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 23.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Десислава Величкова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
23.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Десислава Величкова;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в
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таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. В офертата към списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката (Образец № 12) от 23.06.2017г не 
са представени декларации за ангажираност за експертите - инж. Иван Василев Стойков -  
ръководител дейности; Снежана Костадинова Димитрова -  технически ръководител контрол по 
качество и Добрин Георгиев Дерелиев -  отговорник по ЗБУТ.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 9 -  РСЛ17-ТД26- 
1162/26.06.2017г. -  13.14 часа -  „НИК СТРОЙ 06” ЕООД, ЕИК 200574292, офертата не отговаря 
на изискванията за технически и професионални способности от документацията на Възложителя.

II.9 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 9 -  

РСЛ17-ТД26-1162/26.06.2017г. -  13.14 часа -  „НИК СТРОЙ 06” ЕООД.

1.10. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл. 195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 10 -  РСЛ17-ТД26-1163/26.06.2017г. -  
13.42 часа -  ЕТ „РЕМО- Николай Тошев”, ЕИК 
106017566, със седалище и адрес на управление: гр. 
Оряхово, ул. „6-ти септември”, бл. 6, вх. Б

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

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 22.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Николай Тошев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Николай Тошев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от Удостоверение на Агенция по 
вписванията -  Търговски регистър по партидата на 
дружеството №20170407141655 от 07.04.2017г. -  
един брой;

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

4.Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 22.06.2017г. 
един брой в оригинал, подписан от представляващия 
Николай Тошев;
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7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 22.06.2017г. 
един брой в оригинал, подписан от представляващия 
Николай Тошев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 
3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 5) от 22.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от представляващия Николай 
Тошев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Николай Тошев;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 22.06.2017г. 
един брой в оригинал, подписан от представляващия 
Николай Тошев;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на 
специалните условия за изпълнение на поръчката 
(Образец № 9) от 22.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Николай Тошев;

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

13.Декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор (Образец № 10) от 22.06.2017г. 
един брой в оригинал, подписан от представляващия 
Николай Тошев;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с предмета 
на обществената поръчка, изпълнено през последните 
5 (пет) години, считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11) от 22.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от представляващия Николай 
Тошев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Удостоверения за добро изпълнение, с посочване на 
датите, обектите и стойностите, а именно:

- Удостоверение за добро изпълнение изх. № 
32/20.09.2013 г. от „Евробилд” София ЕАД -един 
брой заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение изх. № 05-00- 
5#5/25.05.2017 г. от Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура” клон на пристанище 
Лом -  един брой заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение изх. № 
18/01.12.2016 г. от „Емива-Любомир Василев” ЕТ -  
един брой заверено копие;



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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, 
ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 
(Образец № 12) от 22.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Николай Тошев;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 22.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Николай Тошев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Николай Тошев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 
15) от 22.06.2017г. - един брой в оригинал, подписан 
от представляващия Николай Тошев;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
22.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Николай Тодоров Тошев; 
Представена е количествено-стойностна сметка на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на ЕТ 
„РЕМО-Николай Тошев” - един брой, 1 стр. заверено 
копие;
22. Отчет за приходите и разходите за 2015 г. на ЕТ 
„РЕМО-Николай Тошев” - един брой, 1 стр. заверено 
копие;
23. Отчет за приходите и разходите за 2016 г. на ЕТ 
„РЕМО-Николай Тошев” - един брой, 1 стр. заверено 
копие;
24. Декларация за ангажираност на техническо лице 
от инж. Стилиян Павлов Йорданов -  ръководител 
екип от 22.06.2017г. един брой - неподписана от 
лицето;
25. Декларация за ангажираност на техническо лице 
от Красимир Йорданов Николов -  технически 
ръководител от 22.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Красимир Николов;
26. Декларация за ангажираност на техническо лице 
от Димитър Васев Петров -  координатор по здраве и 
безопасност при работа от 22.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписана от Димитър Васев Петров;
27. Декларация за ангажираност на техническо лице 
от Сава Лилов Монов -  бригадир комплексна бригада 
от 22.06.2017г. един брой в оригинал, подписана от 
Сава Лилов Монов;
28. Сертификат ISO 9001:2008 валиден до 
18.06.2018г. -  копие изд. от ИА БСА;
29. Сертификат ISO 14001:2005 валиден до 
18.06.2018г. -  копие изд. от ИА БСА;
30. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 валиден до 
18.06.2018г. -  копие от ИА БСА;
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При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя. В офертата, към списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката (Образец № 12) от 22.06.2017г., е 
представена неподписана декларация от 22.06.2017г. за ангажираност за експерт -  ръководител на 
екип -  инж. Стилиян Павлов Йорданов.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 10 -  РСЛ17-ТД26- 
1163/26.06.2017г. -  13.42 часа -  ЕТ „РЕМО- Николай Тошев”, ЕИК 106017566, офертата не 
отговаря на изискванията за технически и професионални способности съгласно документацията на 
Възложителя.

11.10. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 10 

-  РСЛ17-ТД26-1163/26.06.2017г. -  13.42 часа -  ЕТ „РЕМО- Николай Тошев”.

1.11. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 11 -  РСЛ17-ТД26-1164/26.06.2017г. -  
13.47 часа -  „КИТО ДАЙ” ЕООД, ЕИК 
203468390, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, бул. „Мария Луиза” № 95, ет. 3, ап. 302

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 25.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Теменужка 
Стоянова Захариева-Николова;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие на Удостоверение от Агенция 
по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството № 20170309132606 от 
09.03.2017г. един брой;

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

4. Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от
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управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения е дружествата, 
регистрирани в юрисдикции е преференциален 
данъчен режим, свързаните е тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 25.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя 
Теменужка Стоянова Захариева-Николова;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно е 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

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

- Референция от „Главболгарстрой” - заверено 
копие, един брой;



- Референция от „АВС Детски център” ООД” -  
заверено копие, един брой;
- Референция от „Свети Стефан 777” ООД 
заверено копие, един брой;
- Референция от Община Своге -  заверено копие, 
един брой;
- Препоръка за добро изпълнение изх.№26-00- 
782/18.10.2016 г. -  заверено копие, един брой, 
ведно с КСС към него;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 25.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Теменужка 
Стоянова Захариева- Николова;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 25.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от управителя Теменужка Стоянова 
Захариева- Николова;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
25.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Теменужка Стоянова Захариева- 
Николова;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„КИТО ДАЙ, ЕИК 203468390 - един брой, 2 стр. 
заверено копие, един брой;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „КИТО 
ДАЙ, ЕИК 203468390 - един брой, 3 стр. заверено 
копие, един брой;
23.Отчет за приходите и разходите за 2015 г. на 
„КИТО ДАЙ, ЕИК 203468390 - един брой, 2 стр. 
заверено копие, един брой;
24. Счетоводен баланс към 31.12.2015 г. на 
„КИТО ДАЙ, ЕИК 203468390 - един брой, 3 стр. 
заверено копие, един брой;
25. Застрахователна полица № 
0000574154/21.11.2016г. за застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството”, издадена от 
ЗАД „Армеец” АД - заверено копие, един брой;
26. Декларация от Любомир Иванов Николов -  
технически ръководител от 22.06.2017г. един 
брой в оригинал;
27. Декларация от Михаил Димитров Михайлов -



Ръководител дейности от 20.06.2017г. един брой 
в оригинал;
28. Декларация от Георги Ангелов Кирилов -  
координатор по ЗБУТ от 25.06.2017г. един брой в 
оригинал;___________________________________

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 11 -  РСЛ17-ТД26- 
1164/26.06.2017г. -  13.47 часа -  „КИТО ДАЙ” ЕООД, ЕИК 203468390, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

И.11 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 11 -  

РСЛ17-ТД26-1164/26.06.2017г. -  13.47 часа -  „КИТО ДАЙ” ЕООД.

1.12. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 12- РСЛ17-ТД26-1166/26.06.2017г. -  
14.08 часа -  „С-СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, 
ЕИК 200575939, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, р-н Витоша, ул. Евлия 
Челеби № 28А

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Райка Богева;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Удостоверение от Агенция по вписванията -  
Търговски регистър по партидата на дружеството 
№ 20170621135020 от 21.06.2017г. -  оригинал;

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

4. Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
20.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

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

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

11. Не е представена Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), 
придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от 
ЗОП в случай, че участникът ще ползва 
подизпълнители

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал, подписан от управителя Райка 
Богева;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

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

- Договор № 181/17.10.2012г. с Община Перник -  
заверен препис, един брой; и към него:
- Поръчка за доставка № 4516008911/17.03.2016 г 
. -  заверено копие, един брой;
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- Поръчка за доставка 4516018567/26.05.2016 г . -  
заверено копие, един брой;
- Договор № 7/11.07.2016 г. с Бояна Иванова 
Бончева -  Василева -  заверено копие, един брой;
- Анекс № 2/09.08.2016 г. към договор за СМР от 
10.06.2016 г., ведно с КСС с възложител „РФ 
АМПЛИФИЕР - БГ” ЕООД -  заверено копие, 
един брой; ведно с поръчка за доставка 
4516045235/14.12.2016 г . -  заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Станкова Богева;

В списъка не е отразено кой експерт каква 
длъжност ще изпълнява - няма посочен 
ръководител дейности, включително и в 
декларациите за ангажираност

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Райка Богева;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 26.06.2017г. - един брой в оригинал, 
подписан от управителя Райка Богева;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Райка Богева;
Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на „С 
-  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
22. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
23. Справка за нетекущите ДА към 31.12.2016г. на 
„С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 3 
стр. заверено копие;
24. Справка за разходите за придобиване на ДМА 
към 31.12.2016г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” 
ЕООД - един брой, 1 стр. заверено копие;
25. Справка за вземанията и задълженията към 
31.12.2016г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - 
един брой, 4 стр. заверено копие;
26.Отчет за заетите лица към 31.12.2016г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 2 стр. 
заверено копие;
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27. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство към 
31.12.2016г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - 
един брой, 1 стр. заверено копие;
28. Справка за разходите за суровини и материали 
към 31.12.2016г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” 
ЕООД - един брой, 1 стр. заверено копие;
29.0тчет за приходите и разходите за 2015г. на „С
-  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 5 стр. 
заверено копие;
30. Счетоводен баланс към 31.12.2015г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
31. Справка за нетекущите ДА към 31.12.2015г. на 
„С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 3 
стр. заверено копие;
32. Справка за разходите за придобиване на ДМА 
към 2016г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - 
един брой, 1 стр. заверено копие;
33. Справка за вземанията и задълженията към 
31.12.2015г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - 
един брой, 4 стр. заверено копие;
34.Отчет за заетите лица към 31.12.2015г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 2 стр. 
заверено копие;
35. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство към 
31.12.2015г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - 
един брой, 1 стр. заверено копие;
36. Справка за приходите на строителните 
предприятия за видовете строителство през 2014г.
-  един брой, 1 стр. заверено копие
37.Отчет за приходите и разходите за 2014г. на „С
-  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, - един брой, 4 стр. 
заверено копие, ведно със справка за нетекущи 
дълготрайни активи, - един брой, 2 стр. заверено 
копие;
38. Счетоводен баланс към 31.12.2014г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД - един брой, 4 стр. 
заверено копие;
39. Справка за нетекущите ДА към 31.12.2014 г. на 
„С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200575939
- един брой, 2 стр. заверено копие;
40. Справка за вземанията и задълженията към 
31.12.2014г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, 
ЕИК 200575939 - един брой, 4 стр. заверено 
копие;
41.Отчет за заетите лица към 31.12.2014г. на „С -  
СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200575939 - 
един брой, 2 стр. заверено копие;
42.Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство към 
31.12.2014г. на „С -  СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, 
ЕИК 200575939 - един брой, 1 стр. заверено 
копие;_____________________________________
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43. Декларация от инж. Снежана Илиева Милева
-  експерт строителен инженер от 26.06.2017г.
един брой в оригинал; Удостоверение №
02394/23.06.2017 г. изд. от КСБ -  заверен препис; 
Диплома за завършено виеше образование серия 
МЯ № 002006/1980г. от ВИАС - заверено копие, 
един брой; трудова книжка серия Р № 158633 -  
заверено копие, един брой;
44. Декларация от инж. Сергей Евлогиев Василев
-  експерт технически ръководител от 26.06.2017г.
един брой в оригинал; Удостоверение №
1080121747/13.06.2016 г. изд. от БСК -  заверен 
препис, един брой; Диплома за завършено виеше 
образование № 013703, per. № 90/11.11.2000г. от 
ВИАС -  заверено копие;
45. Декларация от Веселка Колева Димитрова -  
експерт по ЗБУТ от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал; Удостоверение 1080121769/13.06.2016 
г. изд. от БСК- заверено копие;

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

Участникът не е представил в офертата си Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) и в случай, че ще ползва такива - Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от 
ЗОП. В случая за Възложителя няма информация дали участникът ще ползва подизпълнители при 
изпълнението на строително-монтажните работи -  предмет на поръчката. Следователно комисията 
единодушно приема, че офертата не отговаря на изискванията на Възложителя за технически и 
професионални способности съгласно документацията за участие.

В офертата към списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението 
на предмета на поръчката (Образец № 12) от 26.06.2017г не е отразено кой експерт каква длъжност 
ще изпълнява. В декларациите за ангажираност на експертите не е посочено кое лице ще бъде 
ангажирано като ръководител дейности при изпълнение на поръчката.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 12 -  РСЛ17-ТД26- 
1166/26.06.2017г. -  14.08 часа -  „С-СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200575939, офертата не 
отговаря на изискванията за технически и професионални способности съгласно документацията на 
Възложителя.

11.12. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 12- 

РСЛ17-ТД26-1166/26.06.2017Г. -  14.08 часа -  „С-СТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД.

1.13. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 13 -  РСЛ17-ТД26-1168/26.06.2017г. -  
14.42 часа -  „Делта-Изотерм” ЕООД, ЕИК 
101677013, със седалище и адрес на управление: 
гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. „Струма” № 3, 
ет. 4

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 15.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя Росен 
Малкочев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Удостоверение от Агенция по вписванията № 
20170626085654/26.06.17г., един брой, заверено 
копие;

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

4. Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
15.06.2017 г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

Ю.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;
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11. Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 15.06.2017г. един 
брой в оригинал, е печат и подпис от управителя 
Росен Малкочев;

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

13. Декларация за съгласие е клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно е 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11 от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, е печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

1. Договор за изпълнение от 22.08.2014г., 
сключен е „Агенция за ядрено регулиране” (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
2. Договор за изпълнение от 16.10.2014г., 
сключен е „Гуд Милс България” ЕАД (СМР 
покрив), един брой заверено копие
3. Договор за изпълнение от 17.09.2014г., 
сключен е „Гуд Милс България” ЕАД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
4. Договор за изпълнение от 20.10.2014г., 
сключен е ОДЗ 98 „Слънчево Зайче” (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
5. Договор за изпълнение от 01.08.2014г., 
сключен е ДКЦ Център Изток ЕООД, Пловдив 
(СМР покрив), един брой заверено копие;
6. Договор за изпълнение от 28.09.2015г., 
сключен е „Гуд Милс България” ЕООД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
7. Договор за изпълнение от 27.11.2015г., 
сключен е „Гуд Милс България” ЕООД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
8. Договор за изпълнение от 18.09.2015г., 
сключен е „Ритон П”АД, Панагюрище (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
9. Поръчка за възлагане от 05.06.2015г., от 
„Хюндай Индъстри” (СМР покрив), един брой 
заверено копие;
10. Договор за изпълнение от 09.06.2015г., 
сключен е „Гуд Милс България”ЕАД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
11. Договор за изпълнение от 12.02.2016г.,

54



сключен с „Мебели Виденов” ООД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
12. Договор за изпълнение от 17.05.2016г., 
сключен с ЧЗППК „Изгрев”, гр. Кнежа (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
13. Договор за изпълнение от 27.07.2016г., 
сключен с ЕТ” Красимира Костова- Мира”, гр. 
Сандански (СМР покрив), един брой заверено 
копие;
14. Договор за изпълнение № СР720-04/ 
06.07.2016г., сключен с „Кастело Прикаст”ООД 
(СМР покрив), един брой заверено копие;
15. Договор за изпълнение от 01.09.2016г., 
сключен с „Гуд Милс България”ЕООД (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
16. Договор за изпълнение № СР797- 
04/13.09.2016г., сключен с „Кастело 
Прикаст”ООД (СМР покрив), един брой 
заверено копие;
17. Договор за изпълнение от 21.11.2016г., 
сключен с „Агора” ЕАД (СМР покрив), един 
брой заверено копие;
18. Договор за изпълнение от 02.06.2016г., 
сключен с ЧЗППК „Изгрев”, гр. Кнежа (СМР 
покрив), един брой заверено копие;
19. Договор за изпълнение № СР522- 
01/20.06.2016г., сключен с „Кастело Прикаст” 
ООД (СМР покрив), един брой заверено копие;
20. Договор за изпълнение от 22.10.2016г., 
сключен с „Диагал Принт” ООД, гр. Ямбол (СМР 
покрив), един брой заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

В списъка липсва информация кое лице от 
експертите ще бъде ръководител на екипа, 
кой ще изпълнява технически ръководител 
и контрол по качеството, както и няма 
посочен експерт по ЗБУТ;

Липсват приложени доказателства към 
списъка -  декларации за ангажираност на 
експертите:

Инж. Красимир Любенов Михайлов,
Росен Крумов Малкочев;
Емил Мирославов Хинков;
Гергин Александров Йорданов;
Иван Василев Илиев;
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17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 15.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя Росен 
Малкочев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 15.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Росен Малкочев;

20.Ценово предложение (Образец № \ 6).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
15.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Росен Малкочев;

-Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител (флашка);

21.Други документи - Отчет за приходите и разходите за 2014г. един 
брой 1 стр., заверено копие;
- Баланс за 2014г. един брой, 2 стр., заверено 
копие;
- Отчет за собствения капитал за 2014г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 
2014г. един брой, 1 стр. заверено копие;
- Отчет за приходите и разходите за 2015г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Баланс за 2015г. един брой, 2 стр . заверено 
копие;
- Справка за нетекущите дълготрайни активи за 
2015г. -  1 стр. заверено копие;
- Отчет за собствения капитал за 2015г. един брой 
заверено копие;
- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 
2015г. един брой, 1 стр. заверено копие;
- Отчет за приходите и разходите за 2016г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Справка за нетекущите дълготрайни активи за 
2016г. -  1 стр. заверено копие;
- Баланс за 2016г. един брой, 2 стр. заверено 
копие;
- Отчет за собствения капитал за 2016г. един 
брой, 1 стр., заверено копие;
- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 
2016г. един брой, 1 стр. заверено копие;
-Проект за договор, попълнен_с печат и подпис от 
управителя Росен Малкочев;

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



В офертата в списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 15.06.2017г не е отразено кой експерт каква длъжност ще 
изпълнява. Не са приложени доказателства - декларации за ангажираност, принадлежност и 
наличност на експертите при изпълнение строително-монтажните работи-предмет на поръчката.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 13 -  РСЛ17-ТД26- 
1168/26.06.2017г. -  14.42 часа -  „Делта-Изотерм” ЕООД, ЕИК 101677013, офертата не отговаря 
на изискванията за технически и професионални способности от документацията за участие в 
обществената поръчка.

11.13 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 13 

-  РСЛ17-ТД26-1168/26.06.2017г. -  14.42 часа -  „Делта-Изотерм” ЕООД.

1.14. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 14 -  РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. -  
15.49 часа -  „Елегант ЛТ” ООД, ЕИК 
109573269, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, р-н Люлин, ж.к. Република, ул. Банско 
шосе № 13

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Любомир Тачев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Представена е извадка от Търговски регистър - 
заверена от 25.06.2017г.

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

4.Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017 г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;
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7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Любомир Тачев;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
приложени са следните доказателства:

Приложени са приемо-предавателни протоколи за 
обектите

1 .Референция от СО-Дирекция „Здравеопазване) с 
изх. № ДЗ-2600-4(1)/ 27.02.2013г. (топлоизолация 
на покриви, тавани и стени, подмяна на 
осветителни тела, хидроизолация) - заверено 
копие, един брой;
2.Удостоверение от ДЗЗД „Стройлифт” с изх. № 
14/16.03.2015г. (реконструкция, обновяване и
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оборудване - фасадна и покривна топлоизолация 
СМР за обновяване на Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявалия) 
за „Елегант ЛТ” ООД, заверено копие, един 
брой.
3. Приемо - предавателен протокол за ремонт 
покрив, кухня и складови помещения в ДЯ № 
55/КДХ/25.11.2014г. -  Витоша /1стр/, ведно с 
Договор № РД-55-653/10.10.2014г., сключен със 
Столична община /5 стр./ и Акт Обр. 19 за 
установяване извършването и заплащането на 
видове строителни и монтажни видове работи от 
08.12.2014г. /1 стр./-  заверени копия;
4. Приемо-предавателен протокол от 29.01.2016г. 
по договор за строителство № С015-РД-55- 
811/17.12.2015г. с Възложител Столична община 
за извършване на ремонт на Рехабилитационен 
център за бюро за социални услуги- район Красна 
поляна -  1 стр. заверено копие;
5. Приемо-предавателен протокол от 08.07.2016г. 
по договор за строителство № СОА16-ДГ-55- 
231/12.05.2016г. с Възложител Столична община 
за извършване на ремонт на сградата на 
„Диагностично-консултативен център XIII- 
София” ЕООД- 1 стр. заверено копие;
6. Приемо-предавателен протокол от 08.07.2016г. 
по договор за строителство № СОА16-ДГ-55- 
231/12.05.2016г. с Възложител Столична община 
за извършване на ремонтни дейности на 
интензивно отделение в „Първа многопрофилна 
болница за активно лечение -  София” ЕАД -  1 
стр. заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
26.06.2017 г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя 
Любомир Тачев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с подпис от 
управителя Любомир Тачев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 26.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Любомир Тачев;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Любомир Тачев;

Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител (диск);
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21.Други документи 1. Отчет за приходите и разходите за 2016г. един 
брой, 5 стр., заверено копие;
2. Баланс за 2016г. един брой, 4 стр. заверено 
копие;
3. Сертификат № 2013/52982.2 за качество ISO 
14001:2004, валиден до 14.09.2018г.; заверено 
копие, един брой;
4. Сертификат № 2007/28584.6 за качество ISO 
9001:2008, валиден до 14.09.2018г.; заверено 
копие, един брой;
5. Сертификат № 2013/52983.3 за качество OHSAS 
18001:2007, валиден до 22.01.2019г.; заверено 
копие, един брой;
6. Удостоверение № I-TV 009148 за първа група 
строежи високо строителство и за строежи от 
трета до пета категория, издадено от КСБ, 
валидно до 30.09.2017г. заверено копие, един 
брой;
7. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност на инж. Снежана Костадинова 
Димитрова като ръководител дейности от 
26.06.2017г. в оригинал;
8. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност на Петя Валериева Петкова като 
технически ръководител от 26.06.2017г. в 
оригинал;
9. Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност на Христо Георгиев Тачев като 
координатор по ЗБУТ от 26.06.2017г. в оригинал;

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

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 14 -  РСЛ17-ТД26- 
1171/26.06.2017г. -  15.49 часа -  „Елегант ЛТ” ООД, ЕИК 109573269, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

11.14. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 14 -  

РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. -  15.49 часа -  „Елегант ЛТ” ООД.

1.15. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186-чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 15 -  РСЛ17-ТД26-1175/26.06.2017г. -  
16.33 часа -  „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД, ЕИК 176059792, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. 
„Николай Коперник” № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8 
с участници в обединението 
„БОЖКОВ БИЛД” ООД, ЕИК 131483135 -  
99.90 %, със седалище и адрес на управление: гр. 
Самоков, ж.к. Самоков, бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 15; 
„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, 

ЕИК 130879167 -  0.10% със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. 
„Николай Коперник” № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8

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

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от представляващия Пламен 
Атанасов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

2.1. Представяне на участник (Образец №
2)

2.1.Представяне на участник (Образец № 2) от 
участника в обединението „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

2.1. Представяне на участник (Образец №
2)

2.2Представяне на участник (Образец № 2) от 
участника в обединението „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. Заверено копие от карта за идентификация 
БУЛСТАТ № 1808033 изд. на 02.02.2012г. на 
участника „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, 
ЕИК 176059792, един брой;
Заверено копие от карта за регистрация по ДДС 
на участника „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД, ЕИК 176059792 от 26.01.2012г. един брой;

3.1. Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3.1. Удостоверение за актуално състояние изх. № 
20170612100750 от 12.06.2017г. по партидата на 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167, изд. от 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър -  
един брой, заверено копие;

3.2.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3. 2. Удостоверение за актуално състояние изх. № 
20170612101112 от 12.06.2017г. по партидата на 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135, изд. от Агенция по вписванията 
-  Търговски регистър -  един брой, заверено 
копие -  един брой, нотариално заверен препис;

4.Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и

4. Договор за създаване на Консорциум 
„Техноком” ДЗЗД от 07.04.2011г., заверен с per. 
№ 3881 от 07.04.2011г. по описа на Нотариус 
Ивайло Николов, per. № 040 на НК, нотариално 
заверен препис;
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условията, посочени в указанията за 
участие (в случай, че пбепинеиието не е 
създадено за изпълнение на поръчката)

4.1. Договор за прехвърляне на участие в 
консорциум „Техноком” ДЗЗД от 26.01.2012г., 
заверен с per. № 2503 от 27.01.2012г. по описа на 
Нотариус Димитър Александров, per. № 595 на 
НК -  един брой, нотариална заверен препис;
4.2. Анекс към Договор на Консорциум 
„Техноком” ДЗЗД от 26.01.2012г. заверен с per. № 
2507 от 27.01.2012г. по описа на Нотариус 
Димитър Александров, per. № 595 на НК -  един 
брой, нотариално заверен препис;
4.3. Договор за прехвърляне на участие в 
Консорциум „Техноком” ДЗЗД от 03.02.2015г. 
заверен с per. № 1274 от 03.02.2015г. по описа на 
Нотариус Цветелина Гечева, per. № 594 на НК -  
един брой, нотариална заверен препис;
4.4. Анекс към Договор за „Консорциум 
Техноком” ДЗЗД, влязъл в сила на 25.01.2017г., 
заверен с per. № 12943 от 20.06.2017г. по описа на 
Нотариус Цветелина Гечева, per. № 594 на НК -  
един брой, нотариално заверен препис;
4.5. Анекс към договор за консорциум от 
20.06.2017г., заверен с per. № 12944 от 
20.06.2017г. по описа на Нотариус Цветелина 
Гечева, per. № 594 на НК -  един брой, нотариално 
заверен оригинал;

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

6.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

6.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

7.1 .Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167
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26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

7.2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

8.1.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

8.2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

9.1.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

9.2.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) 
от участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;
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10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

10.1.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

10.2.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Пламен Атанасов;

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

12.1.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от участника в 
консорциума „Монолитно строителство” ЕООД, 
ЕИК 130879167 от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, подписан от управителя Пламен 
Атанасов;

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

12.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за изпълнение 
на поръчката (Образец № 9) от участника в 
консорциума „Божков Билд” ООД, ЕИК 
131483135 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Васил Божков;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) 
от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

13.1.Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

13.2.Декларация за съгласие е клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
участника в консорциума „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 от 26.06.2017г. един брой в
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оригинал, подписан от управителя Васил Божков;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

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

14.1.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов;

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

15.Списъците по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП са 
придружен с Удостоверения за добро изпълнение, 
а именно:
- Референция изх. № 2600 -  1927/04.11.201 Зг. изд. 
от Община Долни Дъбник, изд. за „Монолитно 
строителство” ЕООД, като водещ съдружник в 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД - един 
брой заверено копие;
- Препоръка за добро изпълнение изх. № 
15/31.01.2014г. изд. от Община Несебър, изд. за 
„Монолитно строителство” ЕООД, като водещ 
съдружник в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД - един брой, заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 100/14.10.2014г. изд. от 
ПГТ „Юрий Гагарин” гр. Радомир, изд. за 
„Монолитно строителство” ЕООД, като водещ 
съдружник в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД - един брой, заверено копие;
- Референция с изх. № РД7000 -  94/18.05.2015г. 
изд. от СО р-н „Надежда” изд. за 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ведно с 
приемо -  предавателни протоколи към нея от 
2014г., общо 4 бр., заверени копия;
- Приложение към Удостоверение за добро 
изпълнение - количествена сметка СМР в „Дом за 
медико -  социални грижи за деца” гр. Перник, 
изд. за „Монолитно строителство” ЕООД -  един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение № 08-00- 
1187/10.11.2015г. изд. от Община Годеч, ведно с 
приложение към него КСС, изд. за 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД и КС към 
него -  по един брой, заверено копие;
- Удостоверение изх. № 7000 -  879/30.09.2015г. 
изд. от СО р-н „Искър”, изд. за „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД -  един брой, заверено копие;
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- Удостоверение за добро изпълнение е изх. № 
1/22.02.2016г. изд. от Община Самоков, изд. за 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД -  един 
брой, заверено копие;
- Препоръка за добро изпълнение изх. № РД08- 
19/26.02.2016г. изд. от Министерство на труда и 
социалната политика, изд. за „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение е изх. № У-63/30.03.2016г. изд. 
от Община Божурище, изд. за „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД -  един брой, заверено копие;
- Удостоверение за добро изпълнение изх. № 
21/16.11.2016г. изд. от Община Самоков, ведно с 
приложение към него КС, изд. за 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД -  по един 
брой, заверено копие;
- Удостоверение с изх. № 26-00-1729/25.04.2017г. 
изд. от Министерството на околната среда и 
водите, изд. за „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД -  един брой, заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
участника в консорциума „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Пламен Атанасов с декларирани 
експерти:
Инж. Иван Г еоргиев Джигов, ръководител 
дейности;
Костадин Зафиров Политов, контрол по 
качеството;
Инж. Михаил Христов Цветков, координатор по 
ЗБУТ;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
представляващия Пламен Атанасов;

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

17.1.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от участника в консорциума 
„Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Пламен Атанасов;

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

17.2.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от участника в консорциума 
„Божков Билд” ООД, ЕИК 131483135 от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Васил Божков;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;
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19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” 
ДЗЗД, ЕИК 176059792 от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, подписан от представляващия Пламен 
Атанасов;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 
176059792 от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписан от представляващия Пламен Атанасов;

Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство през 2016г. 
за „Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 от 10.03.2017г- един брой, заверено 
копие;
22. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство през 2015г. 
за „Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 от 22.03.2016г. -  един брой, заверено 
копие;
23. Справка за приходите на строителните 
предприятия по видове строителство през 2014г. 
за „Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 от 09.03.2015г. -  един брой, заверено 
копие;
24. Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 -  по един брой, заверено копие;
25. Баланс за 2016г. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
10.03.2017г. -  по един брой, заверено копие, 2 
стр.;
26. ОПР за 2015г. на „Монолитно строителство” 
ЕООД, ЕИК 130879167 от 21.03.2017г. -  по един 
брой, заверено копие, 1 стр.;
27. Баланс за 2015г. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
21.03.2016г. -  по един брой, заверено копие, 2 
стр.;
28. ОПР за 2014г. на „Монолитно строителство” 
ЕООД, ЕИК 130879167 от 25.02.2015г. -  по един 
брой, заверено копие, 1 стр.;
29. Баланс за 2014г. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 от 
25.02.2015г. -  по един брой, заверено копие, 2 
стр.;
30. Удостоверение № I -  TV 013300, валидно до 
30.09.2017г. на КСБ, изд. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 -  един 
брой, заверено копие;
31. Удостоверение № II -  TV 003564, валидно до 
30.09.2017г. на КСБ, изд. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 -  един



брой, заверено копие;
32. Удостоверение № III -  TV 004099, валидно до 
30.09.2017г. на КСБ изд. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 -  един 
брой, заверено копие;
33. Удостоверение № IV -  TV 006444, валидно до 
30.09.2017г. на КСБ изд. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 -  един 
брой, заверено копие;
34. Удостоверение № V -  TV 009286, валидно до 
30.09.2017г. на КСБ изд. на „Монолитно 
строителство” ЕООД, ЕИК 130879167 -  един 
брой, заверено копие;
35. Застрахователна полица професионална
отговорност в проектирането и строителството № 
3407170300R00390 и Застрахователен
сертификат № 1 към застрахователен договор 
професионална отговорност в проектирането и 
строителството № 3407170300R00390 от
22.05.2017г. изд. от БУЛСТРАД Виена иншуърнс 
груп за „Монолитно строителство” ЕООД, ЕИК 
130879167 -  по един брой, заверено копие;
36. Застрахователна полица № 
212217225000008/19.05.2017г. по задължителна 
застраховка „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството”, 
валидна до 22.05.2018г. за „Божков Билд” ООД, 
ЕИК 131483135 изд. от ДЗИ Общо Застраховане 
ЕАД - един брой, заверено копие;
37. Декларация за ангажираност, принадлежност 
и наличност от експертите от инж. Иван Георгиев 
Джигов -  ръководител дейности от 26.06.2017г. 
един брой в оригинал, подписана от Иван 
Джигов;
38. Декларация за ангажираност, принадлежност 
и наличност от експертите от Костадин Зафиров 
Политов -  технически ръководител и контрол по 
качеството от 26.06.2017г. един брой в оригинал, 
подписана от Костадин Политов;
39. Декларация за ангажираност, принадлежност 
и наличност от експертите от инж. Михаил 
Христов Цветков -  координатор по ЗБУТ от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, подписана от 
Михаил Цветков;
40. Диплома за завършено виеше образование № 
00379/1979г. спец. ПГС на Иван Георгиев 
Джигов, изд. от ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов” гр. 
София и приложения към нея -  по един брой, 
заверено копие;
41. Сертификат № Н2-073 от 27.04.2017г. за 
завършено обучение координатор и здраве в 
строителството за Иван Джигов, изд. от „Би ЕС 
Серт” ЕООД -  един брой, заверено копие;
42. Диплома за завършено средно -  специално 
образование сер. № В -  99 № 027897, per. № 3127
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-  22 от 29.06.1999г. спец. Строителство и 
архитектура, на Костадин Зафиров Политов, изд. 
от Техникум по строителство - гр. Благоевград, и 
приложения към нея -  по един брой, заверени 
копия;
43. Диплома за завършено виеше образование № 
01362/1985г. изд. на Мишо Христов Цветков, 
спец. Строит. Инж. по технология на 
строителството изд. от ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов” 
гр. София и приложения към нея -  по един брой, 
заверено копие;
44. Удостоверение № 7-1041/25.07.2016г. за 
координатор по безопасност и здраве в 
строителството на Михаил Христов Цветков, изд. 
от „ЕЛКБ” ЕООД -  един брой, заверено копие;
45. Сертификат № РД -  07 -  2/881 от 01.06.2017г. 
за завършено обучение за безопасност и здраве в 
при работа съгл. Наредба РД-07- 2 от 16.02.2009г. 
за инж. Михаил Христов Цветков, изд. от „Би ЕС 
Серт” ЕООД -  един брой, заверено копие;

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

Участникът „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД не е представил Списък по чл. 64, ал. 1, 
т. 1 ЗОП на строителството, идентично и/ или сходно с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 
11) за участника в обединението „БОЖКОВ БИЛД” ООД. В представената оферта липсва и Списък 
по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката 
(Образец № 12) за участника „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД и за участника в обединението 
„БОЖКОВ БИЛД” ООД. Съгласно раздел IV „Необходими документи за участие” изрично е 
разписано, че офертата задължително се изготвя по приложените образци и задължително трябва да 
съдържа документите от т. 1 до т. 20 или от Образец 1 до Образец 16. Следователно, мотивирана от 
гореизложеното, комисията приема, че участникът „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД не е 
изпълнил изискванията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 15 -  РСЛ17-ТД26- 
1175/26.06.2017г. -  16.33 часа -  „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792,
офертата не отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие по 
процедурата.

11.15 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 15 -  

РСЛ17-ТД26-1175/26.06.2017Г. -  16.33 часа -  „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД.

1.16. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:
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УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 16 -  РСЛ17-ТД26-1176/26.06.2017г. -  
16.37часа -  „Стройекспрес-НН” ООД, ЕИК 
125537703, със седалище и адрес на управление: 
гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний” № 28

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Никола Николов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Николай Николов;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3.Извършена служебна справка от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството

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

4.Неприложимо

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

5.Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

Б.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

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

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

11. Не е представена Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), 
придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от 
ЗОП в случай, че участникът ще ползва 
подизпълнители;
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12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Никола Николов;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен с Референция изх. № 30-00- 
471/16.07.2016г. от Диана Овчарова - Кмет на 
Община Ивайловград- заверено копие, един брой;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;

Липсват доказателства към списъка -  
декларации за ангажираност, 
принадлежност и наличност за 
декларираните в списъка експерти;

- Йорданка Панталеева Стоянова -  
ръководителна дейности и специалист 
контрол по качеството;

- Анастасия Василева Евгениева -  
технически ръководител и координатор по 
ЗБУТ

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя Никола 
Николов;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов; Към него 
е приложено Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката в текстова форма, 
състоящо се от 7 стр. 26.06.2017г., подписано от 
управителя Никола Николов.

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 26.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Никола Николов;

20.Ценово предложение (Образец № 16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „Excel” или еквивалентен

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Никола Николов;
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количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

- количествено-стойностна сметка на хартиен и 
магнитен носител (диск);

21.Други документи

При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът не е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя.
Участникът не е представил в офертата си Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) и в случай, че ще ползва такива - Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от 
ЗОП. В случая за Възложителя няма информация дали участникът ще ползва подизпълнители при 
изпълнението на строително-монтажните работи -  предмет на поръчката. Съгласно раздел IV 
„Необходими документи за участие”, където изрично е разписано, че офертата задължително се 
изготвя по приложените образци и задължително трябва да съдържа документите от т. 1 до т. 20 или 
от Образец 1 до Образец 16 включително.

В офертата към списъка по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, ангажиран с изпълнението 
на предмета на поръчката (Образец № 12) от 26.06.2017г. не са приложени доказателства - 
декларации за ангажираност, принадлежност и наличност на експертите при изпълнение 
строително-монтажните работи-предмет на поръчката.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 16 -  РСЛ17-ТД26- 
1176/26.06.2017г. -  16.37часа -  „Стройекспрес-НН” ООД, ЕИК 125537703, офертата не отговаря 
на изискванията за технически и професионални способности от документацията за участие на 
Възложителя.

11.16. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 16 -  

РСЛ17-ТД26-1176/26.06.2017г. -  16.37часа -  „Стройекспрес-НН” ООД.

1.17. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 17 -  РСЛ17-ТД26-1177/26.06.2017г. -  
16.40 часа -  „Слави-Строй” ЕООД, ЕИК 
109603164, със седалище и адрес на управление: 
гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост” № 37

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 23.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Славчо Даринов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

-Удостоверение от Агенция по вписванията № 
20170403090637/03.04.17г.; заверено копие, един 
брой;
-Удостоверение за регистрация по ДДС от



25.10.2007г.- заверено копие;
-Карта за идентификация БУЛСТАТ № 1475009 
от 11.04.2007г.- заверено копие;
-Удостоверение № I-TV 012994 издадено от КСБ, 
ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.; заверено копие; 
-Удостоверение № V-TV 009053, издадено от 
КСБ, ЦПРС, валидно до 30.09.2017г.; заверено 
копие;

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

4.Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов; 
-Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от ръководител екип Георги Георгиев;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

11. Неприложимо

73



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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 23.06.2017г. един 
брой в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Славчо Даринов;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

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

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

1. Референция (без изходящ номер) от ИПАЗР 
„Никола Пушкаров”- София от 18.04.2017г.- 
заверено копие, един брой;
2. Референция (без изходящ номер) от „ГБС” АД 
(без дата) във връзка с изпълнен договор от 
05.10.2015г. за СМР на обект: „Рехабилитация на 
гаров комплекс Централна гара -  София”- 
заверено копие, един брой;
3. Референция изх. № СБ-18-388 от ХТМУ- 
София от 29.03.2017г.- заверено копие, един брой;
4. Референция (без изходящ номер) от Институт 
по океанология към БАН- гр. Варна (без дата) във 
връзка с изпълнена поръчка по договор № 5-1/ 
25.05.2016г. с предмет СМР на сградата и работни 
помещения в Институт по океанология към БАН- 
гр. Варна - заверено копие, един брой;
5. Референция изх. № СБ-18-1413 от ХТМУ- 
София от 15.10.2015г; ремонт покрив; заверено 
копие, един брой;
6. Референция (без изходящ номер) от „ЖБМ-1” 
АД - гр. София от август 2015г.; ремонт покрив; 
заверено копие;
7. Референция изх. № 527 от НУ „Петър Берон”- 
гр. Самоков от 23.12.2014г,- заверено копие;
8. Референция изх. № 2600-585 от Община 
„Самоков” от 15.08.2010г.- заверено копие;
9. Референция изх. № 56 от „Софарма Имоти” 
АДСИЦ от 18.11.20Юг. - заверено копие;
10. Референция изх. № СБ-92 от Министерство на 
културата гр.София от 22.06.2009г.- заверено 
копие;
11 .Референция ( без изходящ номер) от ИПАЗР 
„Никола Пушкаров”- София от 18.04.2017г. за 
обект: ул. Шосе Банкя № 7 - подмяна на дограма - 
заверено копие;
12.Референция (без изходящ номер) от ИПАЗР
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„Никола Пушкаров”- София от 18.04.2017г. за 
обект: гр. София, кв. Челопечене - заверено 
копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

-Георги Василев Георгиев -  ръководител екип; 
-Лазарника Ангелова Панева -  технически 
ръководител
-Наталия Александрова Даринова -  координатор 
по безопасност и здраве

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 23.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя Славчо 
Даринов;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов

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

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

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
23.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Славчо Даринов;

-Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител (диск);

21.Други документи - Отчет за приходите и разходите за 2016г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Баланс за 2016г. един брой, 2 стр.заверено 
копие;
- Отчет за приходите и разходите за 2015г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Баланс за 2015г един брой, 2 стр. заверено 
копие;
- Отчет за приходите и разходите за 2014г. един 
брой, 1 стр. заверено копие;
- Баланс за 2014г. един брой, 2 стр. заверено 
копие;
- Декларация от Георги Василев Георгиев като 
ръководител на екип от 23.06.2017г. за 
ангажираност, принадлежност и наличност на 
експерт; оригинал;
- Декларация от Лазарника Ангелова Панева от 
23.06.2017г. като технически ръководител за 
ангажираност, принадлежност и наличност на 
експерт; оригинал;
-Декларация от Наталия Александрова Даринова 
от 23.06.2017г. като координатор по ЗБУТ за



ангажираност, принадлежност и наличност на 
експерт; оригинал;
-Декларация от Славчо Янков Даринов от 
23.06.2017г. по чл. 163а от ЗУТ - оригинал; 
-Застрахователна полица № 212217225000003 от 
18.01.2017г. от „ДЗИ-общо застраховане” ЕАД, 
валидна до 18.01.2018 - заверено копие; 
-Сертификат за качество № В AS QMS V 1080-1 от 
29.03.2016г. по ISO 9001:2008; валиден до 
15.09.2018г. - заверено копие;
- Сертификат за качество № В AS EMS V 1081-1 
от 29.03.2016г. по ISO 14001:2005; валиден до 
15.09.2018г.; заверено копие;
-Сертификат за качество № В AS OHS AS V 1082-1 
от 29.03.2016г. по OHSAS 18001:2007; валиден до 
28.03.2019г.; заверено копие;
-Удостоверение от ЦПО „Виана” № 4269-158 от 
18.10.2016г. на Наталия Александрова Даринова 
за координатор БЗ в строителството; Валидно до 
18.10.2018г.; заверено копие;
-Удостоверение от ЦПО „Виана” № 4458 от 
06.12.2016г на Лазарника Ангелова Панева за 
завършен курс за длъжностно лице по БЗ; 
Валидно до 06.12.2017г.; заверено копие; 
-Удостоверение от ЦПО „Виана” № 4455 от 
01.12.2016г. на Лазарника Ангелова Панева 
завършен курс за осъществяване на контрол 
върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със 
съществените изисквания по ЗУТ, валидно до 
01.12.2018г. - заверено копие;

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

Участникът не е представил в офертата си Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец № 
15) от документацията на Възложителя. Съгласно раздел IV „Необходими документи за участие”, 
където изрично е разписано, че офертата задължително се изготвя по приложените образци и 
задължително трябва да съдържа документите от т. 1 до т. 20 или от Образец 1 до Образец 16 
ввключително. Следователно, мотивирана от гореизложеното, комисията установи, че участникът 
не е изпълнил изискванията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 17 -  РСЛ17-ТД26- 
1177/26.06.2017г. -  16.40 часа -  „Слави-Строй” ЕООД, ЕИК 109603164, офертата не отговаря на 
изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие по процедурата.

11.17 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
НЕ ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 17 -  

РСЛ17-ТД26-1177/26.06.2017г. -  16.40 часа -  „Слави-Строй” ЕООД.
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1.18. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка 
по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ 
184 „Мечо Пух”, находяща се в кв.”Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина”, проведена на 27.06.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала на район „Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМЕНТИ Оферта № 18 -  РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. -  
16.54 часа -  „Парсек Груп” ЕООД, ЕИК 
203215490, със седалище е адрес на управление: 
гр. София, р-н Студентски, ул. 21 -ви век № 17, 
ет. 4, ап. 6

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

1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1) от 26.06.2017г. един брой 
в оригинал, с печат и подпис от управителя Бончо 
Бонев;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец № 2) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

З.Документи за регистрация на 
участника, удостоверяващи неговата 
правосубектност

3.Извършена е служебна справка от сайта на 
Агенция по вписванията -  Търговски регистър по 
партидата на дружеството участник.

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

4. Неприложимо

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

5. Неприложимо

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

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3,4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (Образец № 5) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;
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10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7)

10.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец № 7) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

11. Неприложимо

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

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 26.06.2017г. един 
брой в оригинал, с печат и подпис от управителя 
Бончо Бонев;

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

13. Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 
придружен от:
-Удостоверение за добро изпълнение от Община 
„Кюстендил” изх.№ 107/ 22.11.2016г. (като 
участник в ДЗЗД, който извършва СМР 
дейностите, включително и по покрив); един брой 
заверено копие;
-Споразумение за създаване на ДЗЗД „Румена 
Инженеринг” между „Парсек Г руп” ЕООД, 
„Стини” ООД и „Архитектурно студио Бояна” 
ЕООД от 01.02.2016г.; заверено копие;

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

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

Декларация за ангажираност на експерт 
Живко Димитров Димитров от 
26.06.2017г., ръководител дейности; 
оригинал с подпис и печат;

- Декларация за ангажираност на експерт 
Петя Стайкова Стайкова от 26.06.2017г., 
технически ръководител; оригинал с 
подпис и печат;

- Декларация за ангажираност на експерт 
Иван Стефанов Петков от 26.06.2017г., за 
координатор по ЗБУТ; оригинал с подпис
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и печат;

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

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец № 13) от 26.06.2017г. един брой в 
оригинал, с печат и подпис от управителя Бончо 
Бонев;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев;

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

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 26.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Бончо Бонев;

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

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
26.06.2017г. един брой в оригинал, с печат и 
подпис от управителя Бончо Бонев 
-Представена е количествено-стойностна сметка 
на хартиен и на магнитен носител (диск);

21.Други документи Застрахователна полица № 7261710000243 
от 20.02.2017г. от „ЗАД „Асет Иншурънс” 
АД, валидна до 21.02.2018; заверено 
копие;
Сертификат за качество № BG047-QC от 
19.02.2015г. по ISO 9001:2008; валиден до 
18.02.2019г.; изд. от TQCSI, заверено 
копие;

- Сертификат за качество № BG047-EC от 
19.02.2015г. по ISO 14001:2004; валиден до 
18.02.2019г.; изд. от TQCSI, заверено 
копие;
Сертификат за качество № BG047-SC от 
19.02.2015г. по OHSAS 18001:2007; 
валиден до 18.02.2019г.; изд. от 
TQCSI,заверено копие;
Удостоверение изд. на Иван Стефанов 
Петков за координатор по ЗБУТ № 
003/180.4.2016г. изд. от „Хеспа” ООД -  
заверено копие;
Банково извлечение от „Юробанк 
България” АД за периода 28.09- 
29.09.2016г. на Румена Инженеринг” ДЗЗД
- заверено копие;

- Предложение за изпълнение на поръчката; 
от 26.06.2017г. един брой в оригинал, с 
печат и подпис от управителя Бончо Бонев
- приложение;

- Удостоверение № I-TV 015799 за първа 
група строежи високо строителство и за 
строежи от трета до пета категория, 
валидно до 30.09.2017г., издадено от КСБ
-  заверено копие;
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При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участника, членовете 
на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така посочените в 
таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими документи, 
посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № 18 -  РСЛ17-ТД26- 
1178/26.06.2017г. -  16.54 часа -  „Парсек Груп” ЕООД, ЕИК 203215490, офертата отговаря на 
изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, 
технически и професионални способности.

11.18 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение Оферта № 18 -  

РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. -16.54 часа -  „Парсек Груп” ЕООД.

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията по установяване на 
съответствие с критериите за подбор на участниците в 16.20 часа на 13.07.2017г. Комисията 
единодушно реши да продължи своята работа на закрито заседание на 14.07.2017 г. в 15.00 часа.

Заседание № 3
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 14.07.2017г.

На 14.07.2017 г. в 15.00 часа комисията продължи своята работа в закрито заседание. Същата 
пристъпи към допълнителен преглед на предложените ценови предложения на допуснатите 
участници за наличието на необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 72 от ЗОП и 
единодушно констатира следното:

1. Участникът ЕТ „МОНИ 8 -Методи Георгиев”, с ЕИК 130700899 е предложил стойност за 
изпълнение на поръчката 84 045,69 /осемдесет и четири хиляди и четиридесет и пет лева и 
шестдесет и девевт стотинки/ лева с включен ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 
195 от ЗОП реши да изиска с писмо от участника подробна писменна обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

2. Участникът „КИТО ДАЙ” ЕООД, с ЕИК 203468390 е предложил стойност за изпълнение на 
поръчката 74 100,18 /седемдесет и четири хиляди и сто лева и осемнадесет стотинки/ лева с 
включен ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 
195 от ЗОП реши да изиска с писмо от участника с подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

Комисията реши да се събере за следващо заседание след изтичане на срока за представяне 
на писмените обосновки от двамата участници.
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Заседание № 4
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 27.07.2017г.

На 27.07.2017 г. в 15.00 часа комисията продължи своята работа по разглеждане на 
представените писмени обосновки на предложените цени на участниците ЕТ „МОНИ 8 -  
Методи Георгиев” и „КИТО ДАЙ” ЕООД и констатира следното:

1. С писмо изх. № Към РСЛ17-ТД26-1150 [1]/20.07.2017 г. от участника ЕТ „МОНИ 8 -Методи 
Георгиев”, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 
образуване на обща стойност на поръчката без ДДС в Образец № 16 на Възложителя -  
Ценово предложение по анализни цени за отделните видове СМР.
Искането е получено лично от едноличния търговец Методи Георгиев на 21.07.2017г. 

съгласно подписана от него обратна разписка за пратка № 233556177/21.07.2017г., издадена 
от “Еконт експрес”.

В дадения срок с вх. № Към РСЛ17-ТД26-1150 [2]/25.07.2017г. участникът е представил 
писмена обосновка за предлаганата цена. В единичните анализни цени за всеки вид 
строително -  монтажна дейност са показани ценообразуващите елементи , както следва: 
разходни норми и цена за труд ; разходни норми и цена за строителна механизация; разходни 
норми и цена за материали; допълнителни разходи върху труд ; допълнителни разходи върху 
строителна механизация; доставно -  складови разходи за материали; печалба. Така 
показаните разходни норми за труд не отговарят на съответния шифър от изданията за 
ценообразуване по СЕК. Например:

Шифър по СЕК/по оФ./
СЕК 07.826

СЕК 22.703 

СЕК 11.858

ч.ч, по оферта______
раб.Пет.- 0,070ч.ч. 
рабЛст. -  0,070ч.ч. 

каналд.П -  0,240ч.ч. 
каналд.1 -  0,240ч.ч. 
раб.II -  0,113ч.ч. 
раб.1- 0,120ч.ч.

арм. мрежа -  1,10м2/м2

ч.ч. по шифър
раб.07-2 -  0,240ч.ч. 
раб.07-1 -  0,240ч.ч. 
раб.22-2 -  0,800ч.ч. 
раб.22-1 -  1,600ч.ч. 
раб.11-3 -  0,760ч.ч. 
раб.11-2 -  0,560ч.ч. 
раб.11-1 -  0,300ч.ч. 

арм.мрежа -  1,20м2/м2

Същата разлика се наблюдава между офертните цени и посочените шифри по СЕК.

Комисията единодушно оцени представената от участника обосновка като непълна и 
необективна, като не са представени доказателства, които да обосноват предложената цена.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно реши да не приеме представената от участника икономическа обосновка за 
начина на образуване на общата стойност на поръчката без ДДС в Образец № 16 на 
Възложителя -  Ценово предложение по анализни цени за отделните видове СМР.

2. С писмо изх. № Към РСЛ17-ТД26-1164 [1]/20.07.2017 г. от участника „КИТО ДАЙ” ЕООД, 
е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване на 
обща стойност на поръчката без ДДС в Образец № 16 на Възложителя -  Ценово 
предложение по анализни цени за отделните видове СМР.
Искането е получено лично от управителя на дружеството участник Теменужка Николова на 
20.07.2017 г.
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В определения срок с вх. № Към РСЛ17-ТД26-1164[2]/25.07.2017г. участникът е представил 
писмена обосновка за предлаганата цена. В единичната анализна цена за всеки вид 
строително -  монтажна дейност се показват ценообразуващите елементи , както следва:

1. Разходна норма и цена за труд в единица мярка за конкретният вид строителна 
дейност
2. Разходна норма и цена на строителна механизация в единица мярка за конкретният 
вид строителна дейност
3. Разходна норма и цена на материали в единица мярка за конкретният вид строителна 
дейност
4. Допълнителни разходи в процент, както следва :

Допълнителни разходи върху труд , включващи разходи за издръжка , социални 
осигуровки , режийни и др.

Допълнителни разходи върху механизация 
Доставно - складови разходи върху материалите

5. Печалба на строителя/в процент/.

При изготвянето на подробни единични анализни цени за строителна продукция е видно 
и технологията за изпълнение на отделните видове строително -  монтажни дейности. В 
предложената от участника „КИТО ДАЙ” ЕООД обосновка не са видни ценообразуващите 
елементи е които фирмата работи , както и технологичния процес при извършване на 
ремонтните строително -  монтажни работи . Показана е само цена на труд -  часова ставка 
/частично/.

Ценообразуването на материалите е комплексен процес , който зависи от редица 
фактори. Съгласно приложените документи фирма „КИТО ДАЙ” ЕООД не е производител , 
вносител или юридическо лице със съответната складова наличност за извършване на 
търговска дейност с описаните строителни материали. Във връзка с гореизложеното , 
приложените фактури за покупка на строителни материали от трето лице, с посочени 
единични цени и отстъпка в проценти , са неприложими за настоящата обществена поръчка.

Комисията единодушно оцени представената от участника обосновка като непълна и 
необективна и счита, че представените доказателства към нея не са достатъчни, за да 
обосноват предложената цена.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно реши да не приеме представената от участника икономическа обосновка за 
начина на образуване на общата стойност на поръчката без ДДС в Образец № 16 на 
Възложителя -  Ценово предложение по анализни цени за отделните видове СМР.

Комисията реши да проведе следващо заседание за оценка на техническите и ценовите 
предложения на допуснатите участници на 02.08.2017г. от 10.00 часа.

Заседание № 5
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 02.08.2017г.

На 02.08.2017 г. в 10.05 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ



№ 184 „Мечо Пух”, находяща се в кв. „Гео Милев” , ул. „Хемус” № 10 на територията на район 
„Слатина” и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на 
район "Слатина", членове на комисията продължиха своята работа в закрито заседание и 
пристъпиха към оценяване на предложенията на участниците по показателите „Предлагана цена“ и 
„Срок за изпълнение” .

Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертата, подробно описана в обява № 
РСЛ17-ДИ05-190/09.06.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както 
следва:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на 
„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и 
съдържа следните показатели:

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) с тежест 70 точки
2. Показател 2 -  „Срок за изпълнение” (СИ) е тежест 30 точки

Методика за комплексна оценка на офертите. С прилагането на методиката за оценка се 
цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията на възложителя и 
предлага оптимално съотношение качество/цена.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на 
оценките по отделните показатели:

Комплексната оценка (КО) = Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 -  
„Срок за изпълнение” (СИ).

Максималната обща оценка е 100 точки.

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

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) е показател, отразяващ тежестта на Предлагана 
цена от участника - тежест 70 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минимална предложена цена х 70 точки
Цена, предложена от участника

където миним ална предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 
до класиране (в лева); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от конкретен 
участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).

2. Показател 2 - “Срок за изпълнение” (СИ) е показател, отразяващ тежестта на 
предложения от участника Срок за изпълнение (в календарни дни) - тежест 30 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минималният (най-кратък! предложен с ро к  за изпълнение х 30 точки
Срока за изпълнение, предложен от участника
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изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 30

_7 х 30 = 12.35 точки 
17

12.35 /дванадесет и тридесет и пет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО = 63.95 + 12.35 = 76.30 точки

З.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта №РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. 
„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819

УЧАСТНИК Оферта №РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. „ПРЕСТИЖ-Н.С.” 
ЕООД, ЕИК 200121819

Предлагана цена
ПЦ=(Минимална предлагана

118793.78 лева

цена/Цена предложена от 
участника) х 70

94814.02 х 70 = 55.87 точки 
118793.78

55.87 /петдесет и пет и осемдесет и седем/ точки
Срок за изпълнение
СИ = (Минималния 12 календарни дни
предложен срок за 
изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 30

7 х 30 = 17.50 точки 
12

17.50 /седемнадесет и петдесет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО = 55.87 + 17.50 = 73.37 точки

4.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта №РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. „КА 
ИНЖЕНЕРИНГ 2004” ООД, ЕИК 131250444

УЧАСТНИК Оферта №РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. „КА ИНЖЕНЕРИНГ 
2004” ООД, ЕИК 131250444

Предлагана цена
ПЦ=(Минимална предлагана

128553.52 лева

цена/Цена предложена от 
участника) х 70

94814.02 х 70 = 51.63 точки 
128553.52

Срок за изпълнение
51.63 /петдесет и една и шестдесет и три/ точки

СИ = (Минималния 25 календарни дни
предложен срок за 
изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 30

_7 х 30 = 8.40 точки 
25
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8.40 /осем и четиридесет/ точки

Комплексна оценка /КО/ КО = 51.63 + 8.40 = 60.03 точки

5.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта №РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. 
„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК 109573269

УЧАСТНИК Оферта №РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, 
ЕИК 109573269

Предлагана цена
ПЦ=(Минимална предлагана

126852.86 лева

цена/Цена предложена от 
участника) х 70

94814.02 х 70 = 52.32 точки 
126852.86

Срок за изпълнение
52.32 /петдесет и две и тридесет и две/ точки

СИ = (Минималния 7 календарни дни
предложен срок за 
изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 30

7 х 30 = 30.00 точки 
7

30.00 /тридесет/ точки
Комплексна оценка /КО/ КО = 52.32 + 30.00 = 82.32 точки

б.Таблица относно оценяването на офертите за Оферта №РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. 
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490

УЧАСТНИК Оферта №РС Л17-Т Д26-1178/26.06.2017г. „ПАРСЕК ГРУП” 
ЕООД, ЕИК 203215490

Предлагана цена
ПЦ=(Минимална предлагана

119519.40 лева

цена/Цена предложена от 
участника) х 70

94814.02 х 70 = 55.53 точки 
119519.40

Срок за изпълнение
55.53 /петдесет и пет и петдесет и три / точки

СИ = (Минималния 10 календарни дни
предложен срок за 
изпълнение/срока за 
изпълнение предложен от 
участника) х 30

7 х 30 = 21.00 точки 
10

21.00 /двадесет и една / точки
Комплексна оценка /КО/ КО = 55.53 + 21.00 = 76.53 точки
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След като взе предвид гореизложеното, комисията извърши класиране на участниците 
поотделно за всяка от офертите от обществената поръчка, както следва:

На първо място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1171/26.06.2017г. „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК 
109573269 - 82.32 точки

На второ място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1149/26.06.2017г. „Ремонт П Строй” ЕООД, 
ЕИК 203040678 - 81.67 точки

На трето място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1178/26.06.2017г. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД,
ЕИК 203215490 - 76.53 точки

На четвърто място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1153/26.06.2017г. „ДАНАИЛА БИЛД” 
ЕООД, ЕИК 203503838 - 76.30 точки

На пето място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1158/26.06.2017г. „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД,
ЕИК 200121819 - 73.37 точки

На шесто място: Оферта №РСЛ17-ТД26-1159/26.06.2017г. „КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004” 
ООД, ЕИК 131250444 - 60.03 точки

Комисията приключи своята работа в 09.30 часа на 07.08.2017г.
Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр и е представен на Възложителя за 

утвърждаване на 07.08.2017 г.

Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ17-РД09-268/27.06.2017 г. на Кмета на 
район "Слатина", както следва:

1. ИНЖ. МИЛЧО МихаЙЛОВ -  ЗамеСТНИК-КМеТ В раЙОН”СлаТИНа” : заличено на осн. чл. г, ал. 2 от ззлд
У

2. Галинка Ангелова -  началник на отдел „ФСД” в район „Слатина”: заличено на осн. чл. 2, ал. 2 от ззлд

3. Венета Георгиева - началник на отдел ”ПНО” в район „Слатина”: заличено на осн. чл. г, ал. г от ззлд

4. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в район „Слатина”заличено на осн. чл. г, ал.
2 от ЗЗЛД

5. арх. Анна Иванова -  началник на отдел „УТКР” в район „Слатина”: уличено на осн. чл. г, ал. г от ззлд

6. инж. Минка Иванова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район „Слатина": зали̂ ено на осн чл

7. инж. Диана Тодорова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” в район „Слатина”: заличено на осн. чл.
^ ^ а л .г о т  ЗЗЛД
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