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

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

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Кмет на 

СО - район „Слатина” 

Георги Илиев 

Дата на утвърждаване: 26.05.2020 г. 
              Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

Заседание № 1 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-86/06.03.2020г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 06.03.2020 г. 

 

Днес, 06.03.2020г., 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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио 

Кюри”, бул.  „Ситняково” № 21 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 № 

РСЛ20-РД09-86/06.03.2020г. на Кмета на район "Слатина", Комисия в състав, както следва: 

Председател: 

1. инж. Тошко Николов – заместник-кмет в р-н „Слатина”;  

и членове: 

2. Георги Тарлеков  – началник на отдел „ФСД“ в р-н „Слатина”; 

3. Венета Георгиева - началник на отдел „ПНО“ в р-н „Слатина”; 

4. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в р-н „Слатина”; 

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

 

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

обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява № РСЛ20-ДИ05-87/24.02.2020г. 

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

обществени поръчки под ID № 9096554 от 24.02.2020г.  

 В процедурно установения срок – до 17.00 часа на 05.03.2020 г. в районната администрация 

са подадени 10 /десет/ 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. № РСЛ20-ТД26-489/04.03.2020 г. – 10.37 часа – „СТРОЙКОМ 2015” 

ЕООД; 

 

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ20-ТД26-490/04.03.2020 г. – 12.41 часа – „ЮНИС” ООД; 

 

3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ20-ТД26-491/04.03.2020 г. – 14.08 часа – „БИЛДКОМ БГ“ 

ЕООД; 
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4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ20-ТД26-501/05.03.2020 г. – 12.28 часа – „ХИДРОСТРОЙ - БГ 

63“ ЕООД; 

 

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ20-ТД26-502/05.03.2020 г. – 12.31 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ - 

ЯНКО СЛАВЧЕВ”; 

 

6. Оферта № 6 с вх. № РСЛ20-ТД26-503/05.03.2020 г. – 12.34 часа – „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 

 

7. Оферта № 7 с вх. № РСЛ20-ТД26-504/05.03.2020 г. – 12.36 часа – „МИК БИЛД - 

РУСЕ“ ЕООД; 

 

8. Оферта № 8 с вх. № РСЛ20-ТД26-506/05.03.2020 г. – 13.57 часа – „СЕВЕКС - 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

 

9. Оферта № 9 с вх. № РСЛ20-ТД26-511/05.03.2020 г. – 15.47 часа – „АКТИВ БИЛДИНГ 

ИНК“ ЕООД; 

 

10. Оферта № 10 с вх. № РСЛ20-ТД26-512/05.03.2020 г. – 15.59 часа – „НОРДСТРОЙ“ 

ЕООД; 

 

 На проведеното открито заседание на 06.03.2020 г. присъстваха всички членове от основния 

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

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

Тошко Николов - заместник-кмет в р-н „Слатина” и председател на комисията откри заседанието и 

прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен съставът на комисията. На 

публичното заседание не присъстваха представители на участниците. 

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

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

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

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

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

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

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

офертите и се обявиха ценовите предложения на участниците: 

 

1. Оферта № 1 с вх. № РСЛ20-ТД26-489/04.03.2020 г. – 10.37 часа – „СТРОЙКОМ 2015” 

ЕООД; 

 

Предлагана цена – 56 810,33 лева без ДДС или 68 172,39 лева с ДДС. 

 

 

2. Оферта № 2 с вх. № РСЛ20-ТД26-490/04.03.2020 г. – 12.41 часа – „ЮНИС” ООД; 

 

Предлагана цена – 57 202,06 лева без ДДС или 68 642,47 с ДДС. 

 

 

3. Оферта № 3 с вх. № РСЛ20-ТД26-491/04.03.2020 г. – 14.08 часа – „БИЛДКОМ БГ“ 

ЕООД; 

Предлагана цена – 56 898,28 лева без ДДС или 68 277,94 с ДДС. 
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4. Оферта № 4 с вх. № РСЛ20-ТД26-501/05.03.2020 г. – 12.28 часа – „ХИДРОСТРОЙ БГ 

63“ ЕООД; 

 

Предлагана цена – 50 561,61 лева без ДДС или 60 673,93 с ДДС. 

 

 

5. Оферта № 5 с вх. № РСЛ20-ТД26-502/05.03.2020 г. – 12.31 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ-

ЯНКО СЛАВЧЕВ”; 

 

Предлагана цена – 51 135,10 лева без ДДС или 61 362,12 с ДДС. 

 

 

6. Оферта № 6 с вх. № РСЛ20-ТД26-503/05.03.2020 г. – 12.34 часа – „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 

 

Предлагана цена – 52 570,10 лева без ДДС или 63 084,12 лева с ДДС. 

 

 

7. Оферта № 7 с вх. № РСЛ20-ТД26-504/05.03.2020 г. – 12.36 часа – „МИК БИЛД - 

РУСЕ“ ЕООД; 

 

Предлагана цена – 56 973,73 лева без ДДС или 68 368,48 лева с ДДС. 

 

 

8. Оферта № 8 с вх. № РСЛ20-ТД26-506/05.03.2020 г. – 13.57 часа – „СЕВЕКС - 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; 

 

Предлагана цена – 56 354,33 лева без ДДС или 67 625,20 лева с ДДС. 

 

 

9. Оферта № 9 с вх. № РСЛ20-ТД26-511/05.03.2020 г. – 15.47 часа – „АКТИВ БИЛДИНГ 

ИНК“ ЕООД; 

 

 

Предлагана цена –  56 921,48 лева без ДДС или 68 305,78 лева с ДДС. 

 

 

10. Оферта № 10 с вх. № РСЛ20-ТД26-512/05.03.2020 г. – 15.59 часа – „НОРДСТРОЙ“ 

ЕООД; 

 

Предлагана цена – 55 397,40 лева без ДДС или 66 476,88 лева с ДДС. 

 

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 14.30 

часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 12.03.2020 г. 

в 10.00 часа.   

 

Заседание № 2 

на комисията, назначена със Заповед № РСЛ20-РД09-86/06.03.2020г. на Кмета на район "Слатина", 

проведено на 12.03.2020г. 

 

На 12.03.2020 г. в 10.00 часа, комисията в основния си състав продължи своята работа в 

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

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

предмет: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” № 

21 на територията на район „Слатина” и констатира следното: 
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1. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по реда на 

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

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

с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 1 с вх. № РСЛ20-ТД26-489/04.03.2020 

г. – 10.37 часа – „СТРОЙКОМ 2015” ЕООД,  

ЕИК 203573950; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

29.02.2020г.-1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Илия Лозански; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3.Удостоверение изх. № 20200302103151/02.03.2020г., 

за актуално състояние по партидата на дружеството, 

издадено от Агенцията по вписванията – 1 бр. 

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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици  (Образец № 5) от 29.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Илия Лозански; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

29.02.2020г. -1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Илия Лозански; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 29.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Илия Лозански; 
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11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12.Не е представена  

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Не е представена 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 29.02.2020г. -1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Илия 

Лозански; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16. 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 № 13) от 29.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Илия Лозански; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

„Беткор” ЕООД – 2 бр. заверено копие; 

- Удостоверение за добро изпълнение, издадено от 

„Пикси строй” ООД – 1 бр. заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Илия Лозански, ведно с приложени 

доказателства – 10 /десет/ страници оригинали и 

заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №15) от 29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Илия Лозански; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Илия Лозански – 20 календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

21. Не е представена 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

29.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Илия Лозански; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 
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23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи: 

-Удостоверение № I - TV 020521, издадено от 

Камарата на строителите в България – заверено копие; 

-Застрахователна полица № 19108Р80004, издадена от 

застрахователна компания „Уника” АД - 5 стр. 

заверено копие; 

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

заверено копие; 

-Отчет за приходите и разходите за 2018г. – 6 стр. 

заверено копие; 

 

 1.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „СТРОЙКОМ 2015” ЕООД, ЕИК 203573950 не е представил Декларация за 

участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 9) в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в Раздел IV „Необходими документи за участие”, точка 12 от 

документацията за участие. 

 

 1.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

 1.Участникът „СТРОЙКОМ 2015” ЕООД, ЕИК 203573950 да представи Декларация за 

участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 9) в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в Раздел IV „Необходими документи за участие”, точка 12 от 

документацията за участие. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители следва да представи 

и Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 10), придружена с доказателства по чл. 66, 

ал. 1 и 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Раздел IV „Необходими 

документи за участие”, точка 13 от документацията за участие от обществената поръчка. 

 

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

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

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

с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 2 с вх. № РСЛ20-ТД26-490/04.03.2020 

г. – 12.41 часа – „ЮНИС” ООД, с ЕИК 

113032821; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 04.03.2020г.  - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Кирил Василев; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Удостоверение изх. № 20200302120255/02.03.2020г., 

издадено от Агенцията по вписванията – 1 бр. 

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 

4. Неприложимо 
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съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6а. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Кирил Василев; 

6б. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Юлиан Иванов; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7а. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Кирил Василев; 

7б. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Юлиан Иванов; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8а. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици  (Образец № 5) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Кирил Василев; 

8б. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици  (Образец № 5) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Юлиан Иванов; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9а. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев; 

9б. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Юлиан Иванов; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10а. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (Образец № 7) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев; 

10б. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (Образец № 7) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Юлиан Иванов; 
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11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11а. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 

107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Кирил Василев; 

11б. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 

107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Юлиан Иванов; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 04.03.2020г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Кирил 

Василев; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 04.03.2020г. – 2 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Кирил Василев; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 04.03.2020 г. - 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Кирил 

Василев; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

16. 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 № 13) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Кирил Василев; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с доказателства за добро изпълнение, а именно:  

1.Удостоверение за добро изпълнение изх. № РПН19-

ГР94-4678/18.12.2019г., издадено от район 

„Панчарево”, придружено с двустранна сметка за 

изплащане на извършено СМР и протоколи за 

установяване на изпълнените видове и количества обр. 

19 за блок „В” и блок „Д”– заверени копия; 

2.Сметка – образец № 22 за изпълнение на СМР през 

2017г. с Възложител Дирекция миграция –МВР /ДМ/, 

придружена с Протоколи/актове Образец 19 за 

извършени СМР – заверено копие; 

3. Договор за строителство № Д-19 от 04.10.2017г., 

сключен с фонд „Убежище, миграция и интеграция”, 

придружен с корекционна сметка на СМР и 

спецификации за обновяване на помещения, ползвани 

за задържане на нелегални мигранти в ОДМВР-

Кюстендил и констативен протокол за установяване 

годността за приемане на строежа от 28.11.2017г. - 

заверени копия; 

4. Удостоверение изх. № 16 /СЛУ-3853/11.05.2016г., 

издадено от Община Перник, придружено с протокол 

за действително извършени ремонтни работи – 

заверени копия; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 
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лицата (Образец № 14) 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев, ведно с приложени 

доказателства – 16 /шестнадесет/ страници оригинали 

и заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 04.03.2020г.  - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Кирил Василев; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев – 30 календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

21. Неприложимо 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Кирил Василев; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи 

1.Удостоверение № I-TV 007896, издадено от ЦПРС  

за строежи от първа група, строежи от  трета до пета 

категория – заверено копие; 

2.Застрахователна полица № 13170201300000001, 

издадена от ЗАД „Алианц България” за застраховка 

„Професионална отговорност в проектирането и 

строителството” – 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 е приложил всички необходими 

документи, посочени в документацията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ20-ТД26-490/04.03.2020 г. 

– „ЮНИС” ООД, с ЕИК 113032821, офертата отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответства на критериите за подбор. 

 

 2.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № РСЛ20-

ТД26-490/04.03.2020 г. -  „ЮНИС” ООД, с ЕИК 113032821. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 3 с вх. № РСЛ20-ТД26-491/04.03.2020 

г. – 14.08 часа – „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, с ЕИК 

201947157; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 27.02.2020 г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 27.02.2020 

г. - 1 бр. в оригинал, подписан от управителя Георги 

Георгиев; 
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3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3.Представена е извадка от сайта на ТР към АВ 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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 27.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Георги Георгиев; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Георги Георгиев; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 27.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Георги Георгиев; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на сврзаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 27.02.2020г. -  1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 27.02.2020г. - 

1 бр. в оригинал, подписан от управителя Георги 

Георгиев; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 27.02.2020г. - 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Георги 

Георгиев; 
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16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16. 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 № 13) от 27.02.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Георги Георгиев; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с доказателства за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 

4819/16.09.2019г., издадено от „Тракийски 

университет – гр. Стара Загора - заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № И-РД-

1367/17.07.2018г., издадено от община Троян – 

заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Георги Георгиев, ведно с приложени 

доказателства – 38 /тридесет и осем/ страници 

заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Георги Георгиев; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

27.02.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Георги Георгиев – 14 календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

21. Неприложимо 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

27.02.2020 г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Георги Георгиев; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи 

1.Застрахователна полица № 

21589001/13121910004661, издадена от ЗК „Лев Инс” 

АД – 2 стр. заверено копие; 

2. Отчет за приходите и разходите на „Билдком БГ” 

ЕООД за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. – 1 

стр. заверено копие; 

3. Счетоводен баланс към 31.12.2018г. – 4 стр. 

заверени копия; 

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

заверени копия; 

 

 3.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, ЕИК 201947157 не е представил декларации за 

ангажираност, принадлежност и наличност от експертите като част от инженерно-техническия 

персонал за изпълнение на поръчката като приложение към Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 
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отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец № 

14) в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

 

3.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

 1. Участникът „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД, ЕИК 201947157 да представи декларации за 

ангажираност, принадлежност и наличност за експертите – технически ръководител, специалист по 

електротехника, специалист по водоснабдяване и канализация, специалист по контрол на 

качеството и координатор по ЗБУТ,  като приложение към Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец № 

14) в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 4 с вх. № РСЛ20-ТД26-501/05.03.2020 

г. – 12.28 часа – „ХИДРОСТРОЙ - БГ 63“ 

ЕООД, с ЕИК 131369021; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя  Боян Захариев; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Боян Захариев; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Представено е извлечение от сайта на ТР към АВ – 

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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Боян Захариев; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Боян Захариев; 
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8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Боян Захариев; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Боян Захариев; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Боян Захариев; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Боян Захариев; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 04.03.2020г. 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Боян 

Захариев; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Боян Захариев; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 04.03.2020г. -1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Боян 

Захариев; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16. 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 № 13) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Боян Захариев; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Удостоверения за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение изх. № ТСУ- 26-5263/03.02.2016г., 

издадено от Община Плевен – 1 бр. заверено копие; 

2. Удостоверение изх. № 107/02.03.2016г. издадено от 

ОПУ „Неофит Рилски“ гр. Самоков – 1 бр. заверено 

копие; 

3. Удостоверение изх. № 586/27.03.2018г. изд. от 

Национален дворец на децата  към МОН – 1 бр. 

заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение № УС-

652/18.04.2019г. изд. от Държавна агенция за 

бежанците към МС – 1 бр. заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 
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които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

04.03.2020г. -  1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Боян Захариев, ведно с приложени 

доказателства – 18 /осемнадесет/ страници оригинали 

и заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №15) от 04.03.2020г. 1 бр. в оригинал, 

подписано от управителя Боян Захариев; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

04.03.2020г. 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Боян Захариев – 23 календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

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

17) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписана от 

управителя Боян Захариев; 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя  Боян Захариев; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи 

 

1. Отчет за приходите и разходите на „Хидрострой БГ 

- 63“ ЕООД за 2016г. – 1 бр. заверено копие; 

2. Счетоводен баланс за 2016г. – 1 бр. заверено копие; 

3. Отчет за приходите и разходите за 2017г. – 1 бр. 

заверено копие; 

4. Справка за приходите и разходите по видове 

икономически дейности за 2017г. – 1 бр. заверено 

копие; 

5.  Счетоводен баланс за 2018г. – 1 бр. заверено копие; 

6. Отчет за приходите и разходите за 2018г. – 1 бр. 

заверено копие; 

7. Застрахователна полица № 

22319322/1312910004006 с период за застрахователно 

покритие 14.07.2019г. до 13.07.2020г., изд. от ЗК „ЛЕВ 

ИНС“ АД, гр. Самоков - 1 бр. заверено копие; 

8. Сметка № А007669444 за заплащане на 

Застрахователна полица № 22319322/1312910004006 с 

период за застрахователно покритие 14.07.2019г. до 

13.07.2020г. изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, гр. Самоков – 

1 бр. 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 е приложил всички необходими 

документи, посочени в документацията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта №  РСЛ20-ТД26-501/05.03.2020 

г. – „ХИДРОСТРОЙ - БГ 63“ ЕООД, с ЕИК 131369021, офертата отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

 4.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № РСЛ20-

ТД26-501/05.03.2020 г. – „ХИДРОСТРОЙ - БГ 63“ ЕООД, с ЕИК 131369021. 
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5. Таблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по реда на 

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

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

с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 5 с вх. № РСЛ20-ТД26-502/05.03.2020 

г. – 12.31 часа – ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО 

СЛАВЧЕВ”, с ЕИК 131204831; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

04.03.2020г. 1 бр. в оригинал, подписан от Янко 

Славчев като ЕТ; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Представено е извлечение от сайта на ТР към АВ – 

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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 04.03.2020г.  - 1 бр. в 

оригинал, подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

04.03.2020г. -  1 бр. в оригинал, подписан Янко 

Славчев като ЕТ; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от Янко Славчев като ЕТ; 
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11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на сврзаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 04.03.2020г. -  

1 бр. в оригинал, подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 04.03.2020г. -  1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 04.03.2020г. -  1 

бр. в оригинал, подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16. 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 № 13) от 04.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение с изх.  № 94-03-397/28.04.2016г., 

изд. от Община Съединение за ЕТ „АС-СТРОЙ - 

ЯНКО СЛАВЧЕВ”– 1 бр., заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № У- 

5139/09.01.2017г. изд. от Община Кула за ЕТ „АС-

СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”– 1 бр., заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 18-00-

214/17.01.2018г., изд. от Община Пазарджик за ЕТ 

„АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ” – 1 бр. заверено 

копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 19Ф-

362/14.01.2019г., изд. от Община Пловдив за ЕТ „АС-

СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”– 1 бр. заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от Янко 

Славчев като ЕТ, ведно с приложени доказателства – 

19 /деветнадесет/ страници оригинали и заверени 

копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец №15) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от Янко Славчев като ЕТ; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от Янко 

Славчев като ЕТ – 17 календарни дни; 



17 

 

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

(Образец № 17); 

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

17) от 04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

Янко Славчев като ЕТ; 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

04.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от Янко 

Славчев като ЕТ ; 

Представена е КСС на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи 

1. ОПР за 2016г. на ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО 

СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

2. Справка за приходите и разходите по видове 

икономически дейности за 2016г. на ЕТ „АС-СТРОЙ 

ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

3. Счетоводен баланс към 31.12.2016г. на ЕТ „АС-

СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

4. ОПР за 2017г. на ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО 

СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

5. Справка за приходите и разходите по видове 

икономически дейности за 2017г. на ЕТ „АС-СТРОЙ 

ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

6. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. на ЕТ „АС-

СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

7. ОПР за 2018г. на ЕТ „АС-СТРОЙ ЯНКО 

СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

8. Справка за приходите и разходите по видове 

икономически дейности за 2018г. на ЕТ „АС-СТРОЙ 

ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

9. Счетоводен баланс към 31.12.2018г. на ЕТ „АС-

СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – 1 бр., заверено копие; 

10. Застрахователна полица № 22319325 

/13121910003527/14.05.2019г. за застраховка 

професионална отговорност на проектганта, 

строитела, консултанта и лицето, упражняващо 

строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ изд. от ЗК „ЛЕВ 

ИНС“ АД, валидна до 14.05.2020г. – 2 стр., заверено 

копие; 

11. Сметка № А007416638 по застрахователна полица 

№ 22319325/13121910003527/14.05.2019г. за 

застраховка „Професионална отговорност на 

проекттанта, строителя, консултанта и лицето, 

упражняващо строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ 

изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, валидна до 14.05.2020г. – 1 

стр., заверено копие; 

12. Сметка № А008324231 по застрахователна полица 

№ 22319325/13121910003527/14.05.2019г. за 

застраховка професионална отговорност на 

проектанта, строителя, консултанта и лицето, 

упражняващо строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ 

изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, валидна до 14.05.2020г. – 1 

стр., заверено копие; 

13. Добавък към застрахователна полица № 

22319325/13121910003527/14.05.2019г. за застраховка 

професионална отговорност на проектанта, строителя, 

консултанта и лицето, упражняващо строителен 

надзор по чл. 171 от ЗУТ изд. от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, 

валидна до 14.05.2020г. – 1 стр., 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 
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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 № РСЛ20-ТД26-502/05.03.2020 г.  

– ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”, с ЕИК 131204831, офертата отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

 5.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

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

РСЛ20-ТД26-502/05.03.2020 г. - ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ”, с ЕИК 131204831. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 6 с вх.№ РСЛ20-ТД26-

503/05.03.2020г. – 12.34 часа – „КСВ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 175189402; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 04.03.2020г. - 1 брой  в оригинал, 

подписан от управителя Красимир Вуков; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2.Заявление от участник (Образец № 2) от 04.03.2020г.-  

1 брой в оригинал, подписан от управителя  Красимир 

Вуков; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извадка от търговския регистър към Агенцията по 

вписванията – 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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. - 2 броя в оригинал, 

подписани от управителите Красимир Вуков и 

Любомир Тодоров; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Красимир Вуков; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (Образец 

№ 5) от 04.03.2020г. - 2 броя в оригинал, подписани от 

управителите Красимир Вуков и Любомир Тодоров; 
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9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (Образец № 6) от  

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 04.03.2020г. - 2 броя в 

оригинал, подписани от управителите Красимир Вуков 

и Любомир Тодоров; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Красимир Вуков; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12.Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 04.03.2020 г. - 

1 брой в оригинал, подписан от управителя Красимир 

Вуков;  

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец №10 (ако е приложимо), придружена 

с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 04.03.2020г. -  1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Красимир Вуков; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 04.03.2020г. - 1 

брой в оригинал, подписан от управителя Красимир 

Вуков; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

16.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 № 

13) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

- Удостоверение  за  добро изпълнение  с  изх. № 0067/ 

18.04.2017г., издадено от „Адванс 2002” ЕООД -1 брой 

заверено копие; 

- Разрешение за ползване № ДК-07-Д-29/24.10.2018г., 

ведно с протокол за установяване на годността за 

ползване на строежа, издадено от Началник РО НСК-

Добрич–РДНСК–Североизточен район-1брой заверено 

копие; 

- Разрешение за ползване № ДК-07-Д-6/05.04.2019г., 

ведно с протокол за установяване на годността за 

ползване на строежа, издадено от Началник РО НСК-

Добрич–РДНСК–Североизточен район - 1 брой 

заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков, ведно с приложени 

доказателства – 20 /двадесет/ страници оригинали и 

заверени копия; 
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19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 04.03.2020г. -  1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Красимир Вуков; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков - 17 каледарни дни; 

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

(Образец № 17); 

21. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 17) 

от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков; 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22.Ценово предложение (Образец № 18) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Красимир Вуков; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи: 

-Застрахователна полица №22319325/ 13121910005311,   

издадена от застрахователна компания „Лев Инс” АД, 

ведно със сметка № А 008550840  - 3 / три/ страници 

заверено копие; 

- Отчет за приходите и разходите за 2016г.  от 

25.03.2017г. – 5 страници заверено копие; 

-Счетоводен баланс към 31.12.2016г. от 25.03.2017г.  – 

4 страници заверено копие; 

- Отчет за приходите и разходите за 2017г. от 

22.02.2018г. – 1 страници  заверено копие; 

-Счетоводен баланс към 31.12.2017г. от 22.02.2018г. – 2 

страници заверено копие; 

- Отчет за приходите и разходите за 2018г. от 

26.03.2019г. – 6 стр. заверено копие; 

-Счетоводен баланс към 31.12.2018г.  от  26.03.2019г. – 

4 страници 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 е приложил всички необходими 

документи, посочени в документацията на Възложителя.  

 

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ20-ТД26-503/05.03.2020 г. 

– „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 175189402, офертата отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

 6.1. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:  

ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № РСЛ20-

ТД26-503/05.03.2020 г. – „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с ЕИК 175189402. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 7 с вх. № РСЛ20-ТД26-504/05.03.2020 

г. – 12.36 часа – „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, с 

ЕИК 202414735; 
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1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от  

25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Марийка Кирчева; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извършена е служебна справка от сайта на ТР към 

АВ 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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 25.02.2020г. -1 брой  в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 25.02.2020г. -1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 25.02.2020г. - 1 брой  в 

оригинал, подписан от управителя Марийка Кирчева; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9.Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Марийка Кирчева; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Не е представена. 

  

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 25.02.2020г. 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената  поръчка  (Образец № 9) от 25.02.2020г. 

-  1 брой в оригинал, подписан от управителя Марийка 

Кирчева; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 
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14. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 25.02.2020г. -  1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект   на  договор   (Образец № 12)  от  25.02.2020г. 

- 1 брой  в оригинал, подписан от управителя Марийка 

Кирчева; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16.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 

№ 13) от 25.02.2020г. - 1 брой  в оригинал, подписан 

от управителя Марийка Кирчева; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

- Удостоверение  за  добро изпълнение  с  № 82/ 

25.02.2019г., издадено от община „Златоград” – 1 брой 

заверено копие; 

- Удостоверение  за  добро изпълнение  с  изх.№АД-

02-6913/ 15.12.2017г., издадено от община „Тервел” -1 

брой заверено копие; 

- Удостоверение  за  добро изпълнение  с  изх. № СБ-

09-0368/24.01.2018г., издадено от Многопрофилна 

болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД –

гр. Габрово  - 1 брой заверено копие;  

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец №14) от 

25.02.2020г. - 1 брой  в оригинал, подписан от 

управителя Марийка Кирчева,  ведно с приложени 

доказателства – 10 /десет/ страници оригинали и 

заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Марийка Кирчева; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20.Техническо предложение (Образец № 16) от 

25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Марийка Кирчева – 42 календарни дни, 

ведно с линеен календарен план, състоящ се от 4 

/четири/ страници - заверено копие; 

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

(Образец № 17); 

21. Неприложимо. 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22.Ценово предложение (Образец № 18) от 

25.02.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Марийка Кирчева; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи: 

- Застрахователна полица № 0748165201900008,   

издадена от застрахователна компания ЗАД„ОЗК-

Застраховане” АД - 1/една/ страници заверено копие; 

- Справка за приходите на строителното предприятие 

по  видове  строителство през 2016 г. от 31.03.2017г. - 

1 страница  заверено копие; 

- Счетоводен  баланс  към 31.12.2017г. от 31.03.2018г. 
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– 2 страници заверено копие;  

- Отчет за приходите и разходите за 2017г. от 

31.03.2018г. – 1 страница  заверено копие; 

- Счетоводен  баланс към 31.12.2018г. от 01.04.2018г. 

– 2 страници заверено копие;  

- Отчет за приходите и разходите за 2018г. от 

01.04.2019г. – 1 страници  заверено копие; 

-Отчет за паричните  потоци за 2018г. от 01.04.2019г. – 

1 страница заверено копие; 

 

 II.7.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, ЕИК 202414735, не е представил Декларация по 

чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7) в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Раздел IV „Необходими 

документи за участие”, точка 10 от документацията за участие. 

 

II.7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

 1.Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, ЕИК 202414735, да представи Декларация по чл. 

69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7) в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Раздел IV „Необходими 

документи за участие”, точка 10 от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 8 с вх. № РСЛ20-ТД26-

506/05.03.2020 г. – 13.57 часа – „СЕВЕКС - 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с ЕИК 831561740; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя  Евгений Андреев; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2.Заявление от участник (Образец № 2) от  

04.03.2020г. – 1 брой в оригинал, подписано от 

управителя Евгений Андреев; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извадка от търговския регистър при Агенцията по 

вписванията от 02.03.2020г. – 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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

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

офертата не е подписана от законен 

представител); 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 04.03.2020г. -  1 брой в оригинал, 

подписана от управителя Евгений Андреев; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от  04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписана от управителя Евгений Андреев, ведно с 

ОПР за 2016г., 2017г. и 2018г., състоящо се от 2 

страници – заверено копие;  

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (Образец № 5) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9.Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (Образец № 7) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 

107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8) от 04.03.2020г. -  1 

брой в оригинал, подписан от управителя Евгений 

Андреев; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12.Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 04.03.2020г. 

-1 брой в оригинал, подписан от управителя Евгений 

Андреев;  

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец №10 (ако е приложимо), придружена 

с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Евгений Андреев;  

 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 12) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев;  

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16.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 № 13) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев;   
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17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

придружен  с Референции за добро изпълнение, а 

именно:  

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация  с  № 

17/ 12.01.2015г., издадено от Дирекция „Общински 

строителен контрол” към Столична община – 1 брой 

заверено копие; 

- Удостоверение  за  добро изпълнение  с  изх.№ 

493/ 16.03.2015г., издадено от фирма „Севекс 

Фарма”ООД -1 брой заверено копие; 

-Препоръка от 21.08.2015г. от „Атлантик 

технолоджи” ЕООД за фирма „Севекс инженеринг” 

ЕООД - 1 брой заверено копие; 

- Удостоверение за  добро изпълнение  от 30.09.2016 

г., издадено от фирма „Стенс инженеринг” ЕООД -1 

брой заверено копие; 

-Удостоверение за  добро изпълнение  от  24.11.2016 

г.,  издадено от фирма „Севекс Фарма” ООД – 1 

брой заверено копие; 

- Препоръка от 21.07.2017г. от Иванка Благоева за 

фирма „Севекс инженеринг” ЕООД - 1 брой 

заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете 

на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев, ведно с приложени 

доказателства – 20 /двадесет/ страници оригинали и 

заверени копия; 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19.Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, 

подписан от управителя Евгений Андреев; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20.Техническо предложение (Образец № 16) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев, ведно с линеен 

календарен график, състоящо се от 2 страници – 28 

календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

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

17) от 04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев; 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

04.03.2020г. - 1 брой в оригинал, подписан от 

управителя Евгений Андреев; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи:  

- Застрахователна      полица       № 21221904100045/ 

15.11.2019г.,  издадена  от   застрахователна  

компания „ДЗИ-Застраховане”АД, 2 /две/ страници - 

заверено копие; 

-Сертификат ISO 9001:2015 с № QMS 061212 от 

27.11.2018г. – заверено копие; 

-Сертификат ISO 14001:2015 с № EMS 23174 от 

27.11.2018г. – заверено копие; 

-Сертификат ISO 18001:2007 с № OHS 23174 от 

27.11.2018г. – заверено копие; 

-Удостоверение № I – ТV 012350, издадено от 

Камарата на строителите в България, ведно с талон 
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за валидност до 30.09.2020 г., за строежи първа 

група от трета до пета категория – заверено копие; 

-Удостоверение № IV – ТV 005945, издадено от 

Камарата на строителите в България, ведно с талон 

за валидност до 30.09.2020 г., за строежи  четвърта 

група от трета до пета категория – заверено копие; 

-Удостоверение № V – ТV 008553, издадено от 

Камарата на строителите в България, ведно с талон 

за валидност до 30.09.2020г., за строежи  пета група 

– заверено копие; 

 

             8.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът „СЕВЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831561740 e представил непълни 

финансови документи ГФО за 2017г. и 2018г. В сайта на търговския регистър по партидата на 

дружеството същите могат да бъдат установени в пълен обем. Съгласно отчетите за 2017г. и 2018г. 

налични на сайта на търговския регистър и приложените документи към офертата липсват 

доказателства за реализиран специфичен оборот за последните три приключили финансови години 

съгласно изискванията на Възложителя. Участникът е представил доказателства за минимален общ 

оборот, но не и за минимален оборот в сфертата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база 

годишни обороти за последните три приключили финансови години съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в раздел V „Изисквания и доказателства за годност, икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности на участниците в процедурата”, 

подраздел „Икономическо и финансово състояние”, точка 1 от документацията за участие в 

обществената поръчка”. 

               2. Участникът „СЕВЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831561740 не е представил 

декларации за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите като част от инженерно-

техническия персонал за изпълнение на поръчката като приложение към Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 

от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата 

(Образец № 14) в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

 

 8.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът „СЕВЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831561740 да представи 

доказателства за минимален оборот в сфертата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база 

годишни обороти за последните три приключили финансови години съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в раздел V „Изисквания и доказателства за годност, икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности на участниците в процедурата”, 

подраздел „Икономическо и финансово състояние”, точка 1 от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

           2. Участникът „СЕВЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831561740, да представи декларации 

за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите – технически ръководител, специалист 

по електротехника, специалист по водоснабдяване и канализация, специалист по контрол на 

качеството и координатор по ЗБУТ,  като приложение към Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец № 

14) в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

 

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

с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина” : 

 

Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 9 с вх. № РСЛ20-ТД26-511/05.03.2020 

г. – 15.47 часа – „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ 

ЕООД, с ЕИК 203008787; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Иван Иванов; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Удостоверение изх. № 20200103111223/03.01.2020г. 

за актуално състояние по партидата на дружеството 

изд. от  ТР към АВ – 1 бр. 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 обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 05.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Иван Иванов; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от  

05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Иван Иванов; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 05.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Иван Иванов; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 
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12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 05.03.2020г. - 

1 бр. в оригинал, подписан от управителя Иван 

Иванов; 

13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 05.03.2020г.  - 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Иван Иванов; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

16. 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 № 13) от 05.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Иван Иванов; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Референции за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 70-00-

138/17.02.2016г., изд. от Община Марица – 1 бр., 

заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 70-00-

761/09.05.2017г., изд. от Община Монтана – 1 бр., 

заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № РКП18-

ДР00-672/17.12.2018г.,  изд. от СО р-н Красна поляна 

– 1 бр., заверено копие; 

4. Удостоверение за добро изпълнение изх. № РКП18-

ДР00-218/18.09.2018г.,  изд. от СО р-н Красна поляна 

– 1 бр., заверено копие; 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Иван Иванов, ведно с приложени 

доказателства –  11 /единадесет/ страници заверени 

копия. 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 05.03.2020г. -  1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Иван Иванов; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

05.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Иван Иванов – 23 календарни дни, ведно 

с приложение към него от 05.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Иван Иванов -  23 

страници в оригинал. 

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

(Образец № 17); 

21. Неприложимо 



29 

 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

05.03.2020г.  - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Иван Иванов;  

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

23. Други документи 

Не са представени 

 

             9.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, ЕИК 203008787, не е попълнил коректно 

Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете 

на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14), като не е посочил кое лице от инженерно-техническия 

персонал в качеството на какъв експерт ще участва при изпълнение на поръчката и не е представил 

декларации за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите като част от инженерно-

техническия персонал за изпълнение на поръчката като приложение към Образец № 14 в 

съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

            2. Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, ЕИК 203008787, не е представил 

доказателство, че притежава застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ  и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане  в  проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, съгласно изискванията на Раздел V 

„Изисквания и доказателства за годност, икономическо и финансово състояние, технически и 

професионални способности на участниците в процедурата”, Подраздел „Икономическо и 

финансово състояние” точка 2 от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, ЕИК 203008787, да попълни коректно 

Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете 

на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14), като посочи кое лице от инженерно-техническия 

персонал в качеството на какъв експерт ще участва при изпълнение на поръчката и да представи 

декларации за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите – технически ръководител, 

специалист по електротехника, специалист по водоснабдяване и канализация, специалист по 

контрол на качеството  и координатор по ЗБУТ като приложение към Образец № 14 в съответствие 

с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

           2. Участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, ЕИК 203008787, да представи 

доказателство, че притежава застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ  и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане  в  проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, съгласно изискванията на Раздел V 

„Изисквания и доказателства за годност, икономическо и финансово състояние, технически и 

професионални способности на участниците в процедурата”, Подраздел „Икономическо и 

финансово състояние” точка 2 от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

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: „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул.  „Ситняково” 

№ 21 на територията на район „Слатина”: 
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Изисквания на Възложителя Представена оферта от участника 

Изискуеми документи съгласно 

документацията за участие в обществената 

поръчка и образци 

Оферта № 10 с вх. № РСЛ20-ТД26-

512/05.03.2020 г. – 15.59 часа – „НОРДСТРОЙ“ 

ЕООД, с ЕИК 117537212; 

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (Образец № 1); 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(Образец № 1) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

2. Заявление от участник (Образец № 2); 2. Заявление от участник (Образец № 2) от 

02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Златко Илиев; 

3. Документи за регистрация на участника, 

удостоверяващи неговата правосубектност 

3. Извършена е служебна справка от сайта на ТР към 

АВ по партидата на дружествто – участник; 

4. Договор за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка (когато 

участникът е обединение, което не е 

юридическо лице) и анекс към него, който 

съдържа предмета на поръчката и условията, 

посочени в указанията за участие (в случай, 

че обединеиието не е създадено за изпълнение 

на поръчката); 

4. Неприложимо 

5. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, подписващо офертата (в случай, че 

офертата не е подписана от законен 

представител); 

5. Неприложимо 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

 

6. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за 

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 

4, 5 и 6 от ЗОП (Образец № 4); 

 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП 

(Образец № 4) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

8. Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 5); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (Образец № 5) от 02.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Златко Илиев; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец 

№ 6); 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (Образец № 6) от 

02.03.2020г.- 1 бр. в оригинал, подписан от управителя 

Златко Илиев; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество 

(Образец № 7); 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (Образец № 7) от 02.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Златко Илиев; 

11. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във 

връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник 

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП (Образец № 8) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

12. Декларация за участие на подизпълнители 

в обществената поръчка (Образец № 9); 

12. Декларация за участие на подизпълнители в 

обществената поръчка (Образец № 9) от 02.03.2020г. - 

1 бр. в оригинал, подписан от управителя Златко 

Илиев; 
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13. Декларация за съгласие на подизпълнител 

(Образец № 10 (ако е приложимо), 

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

2 от ЗОП; 

13. Неприложимо 

 

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

спазване на специалните условия за 

изпълнение на поръчката (Образец № 11); 

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

специалните условия за изпълнение на поръчката 

(Образец № 11) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор (Образец № 

12); 

15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор (Образец № 12) от 02.03.2020г. - 1 

бр. в оригинал, подписан от управителя Златко Илиев; 

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от 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 № 13); 

 

16. 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 № 13) от 02.03.2020г. - 1 бр. в 

оригинал, подписан от управителя Златко Илиев; 

17. Доказателства за извършването на 

строителството, описано в списъка по чл. 64, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

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

с Удостоверения за добро изпълнение, а именно:  

1. Удостоверение за добро изпълнение изх. № ОП-06-

4/14.01.2020г., изд. от Община Каолиново - 1 бр., 

заверено копие; 

2. Удостоверение за добро изпълнение изх. № ОП-06-

206/26.06.2019г., изд. от Община Каолиново - 1 бр., 

заверено копие; 

3. Удостоверение за добро изпълнение изх. № 30 – 

3989/13.01.2020г., изд. от АСП – 1 бр. заверено копие; 

 

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

персонала, който ще изпълнява поръчката, 

и/или на членовете на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който 

е посочена професионална компетентност на 

лицата (Образец № 14) 

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

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14) от 

02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Златко Илиев, ведно с приложени 

доказателства –  8 /осем/ страници заверени копия. 

19. Декларация за срок на валидност на 

офертата (Образец № 15) 

 

19. Декларация за срок на валидност на офертата 

(Образец № 15) от 02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, 

подписан от управителя Златко Илиев; 

20. Техническо предложение (Образец № 16); 

 

20. Техническо предложение (Образец № 16) от 

02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Златко Илиев – 37 календарни дни; 

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

(Образец № 17); 

21. Неприложимо 

22. Ценово предложение (Образец № 18).  22. Ценово предложение (Образец № 18) от 

02.03.2020г. - 1 бр. в оригинал, подписан от 

управителя Златко Илиев; 

Представена е количествено-стойностна сметка на 

хартиен носител /в оригинал/ и на магнитен носител; 

23. Други документи 

 

 

 

 

23. Други документи 

1. Удостоверение № I – TV 019826 за първа група, 

строежи от трета до пета категория, валидно до 

30.09.2020г. изд. на „Нордстрой“ ЕООД от ЦПРС, 

ведно с талон към него – 1 бр. заверено копие; 

2. Застрахователна полица № 20 280 1317С 014061 за 

застраховка професионална отговорност на 
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участниците в проектирането и строителството изд. от 

ЗАД „Армеец“ АД, валидна до 31.01.2021г. – 1 бр. 

заверено копие; 

3. Годишна данъчна декларация за 2017г. на 

„Нордстрой “ ЕООД – 1 бр. заверено копие; 

4. Извлечение от ГФО за 2017г. – „Актив“ и „Пасив“ – 

1 бр. заверено копие; 

5. ОПР за 2017г. на „Нордстрой“ ЕООД за 2017г. – 1 

бр. заверено копие; 

6. Счетоводен баланс към 31.12.2017г. – 1 бр. заверено 

копие; 

7. Годишна данъчна декларация за 2018г. на 

„Нордстрой“ ЕООД – 1 бр. заверено копие; 

8. Извлечение от ГФО за 2018г. – „Актив“ и „Пасив“ – 

1 бр. заверено копие; 

9. ОПР за 2018г. на „Нордстрой“ ЕООД за 2018г. – 1 

бр. заверено копие; 

10. Счетоводен баланс към 31.12.2019г. – 1 бр. 

заверено копие; 

11. ОПР за 2019г. – 1 бр. заверено копие; 

 

             II.10.1.След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че не са 

представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично 

състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.Участникът „НОРДСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 117537212, не е попълнил коректно Списък по чл. 

64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14), като не е посочил кое лице от инженерно-техническия 

персонал в качеството на какъв експерт ще участва при изпълнение на поръчката и не е представил 

декларации за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите като част от инженерно-

техническия персонал за изпълнение на поръчката като приложение към Образец № 14 в 

съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

 

II.10.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП / ДВ, бр. 17 от 

26.02.2019г./ комисията единодушно реши да изиска в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът „НОРДСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 117537212, да попълни коректно Списък по чл. 

64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата (Образец № 14), като посочи кое лице от инженерно-техническия 

персонал в качеството на какъв експерт ще участва при изпълнение на поръчката и да представи 

декларации за ангажираност, принадлежност и наличност от експертите – технически ръководител, 

специалист по електротехника, специалист по водоснабдяване и канализация, специалист по 

контрол на качеството  и координатор по ЗБУТ като приложение към Образец № 14 в съответствие 

с изискванията на Възложителя от документацията за участие. 

         

              Във връзка с гореизложеното, при изготвяне на настоящия протокол, комисията е 

съобразила констатациите си и е цитирала нормите на ЗОП и ППЗОП в редакциите им съгласно 

императивната разпоредба на § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, а именно:  „За обществените поръчки, 

чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в графика по ал. 1, 

се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 

14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 

и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. 
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Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, 

включително изпращане на изискуемата информация”. 

За извършване на констатациите в протокола, комисията разгледа представените от 

участниците оферти и извърши справки от общодостъпни публични регистри – Търговски регистър 

към Агенция по вписванията, Централния професионален регистър на строителя към КСБ, Агенция 

по обществените поръчки и др., както и на посочените в офертите на участниците електронни 

адреси. 

Въз основа на направените констатации, комисията като помощен орган на Възложителя взе 

следните Решения: 

 

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП писмено да се уведомят участниците за направените 

констатации относно установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор. 

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП комисията предоставя на участниците, по отношение на 

които е констатирана установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на получаване 

на уведомяването, за представяне на нови, съобразени с констатираните пропуски/нередовности 

документи, които съдържат променена или допълнена информация. 

 

След изтичането на срока комисията ще пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. 

 За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо три закрити заседания. На 

заседанията на 12.03.2020г., 06.04.2020г. и 26.05.2020г., присъстваха всички редовни членове и 

привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо. Същите 

удостовериха с подписите си извършените действия по работата на комисията на горепосочените 

дати. 

Работата на Комисията по разглеждане на документите за подбор и изискванията за лично 

състояние на участниците приключи в 09.15 часа на 26.05.2020г. 

 Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

         Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ20-РД09-86/06.03.2020 г. на Кмета на 

район „Слатина”, както следва: 

 

 

Председател: 

1.инж. Тошко Николов – заместник-кмет в р-н „Слатина”: ....................................................................... 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Членове: 

2. Георги Тарлеков  – началник на отдел „ФСД“ в р-н „Слатина”: .................................................... 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

3. Венета Георгиева - началник на отдел „ПНО“ в р-н „Слатина”: ..................................................... 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

4. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „ПНО” в р-н „Слатина”:..................................... 
Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

5.   инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „ИИБ” в р-н „Слатина”:...................................... 
      Подписът е заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. 


