
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Район “Красна поляна“

София, ул.“Освобождение“М25, П.К.1330, тел.02/9217217 факс 02/8284883
www .krasnapol iana.com

П Р О Т О К О Л
№1

Днес 10.01.2017г. в гр. София, в сградата на район „Красна поляна”, 
ст. 206 на основание Решение № РКП16-РД-93-16 от 24.11.2016г. на Кмета 
на Район „Красна поляна” за откриване на „Открита процедура” за 
възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията 
на Столична община, район „Красна поляна”, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, 
по три обособени позиции: Обособена позиция № 1- „Извършване на
строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: 
гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 
206”; 2. Обособена позиция № 2- „Упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на сграда с административен адрес: гр.София, 
район „Красна поляна”, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206 ( по 
обособена позиция №1 )”; 3. Обособена позиция № 3-„Инвеститорски 
контрол по време на строителство на сграда с административен адрес: 
гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206 ( 
по обособена позиция №1)” и публикувана в РОП с № 01259-2016-0005 се 
проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти, назначена със Заповед РКП17-РД 92-1/10.01.2017г на 
Кмета на район „Красна поляна” в състав:

Председател: инж. Николай Христов Вушовски- Зам. Кмет на район 
“Красна поляна” и

1. Виолина Иванова Петкова -  Нач. отдел "Финанси" на район “Красна

2. Любомир Христов Борисов—Секретар на район „Красна поляна”, 
правоспособен юрист;

3. инж. Георги Петков Радионов - Главен инженер на район „Красна 
поляна”;

4. инж. Анелия Владимирова Спасова-Ангелова -  Старши експерт в отдел 
„Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;

5. арх. Елена Николаевна Хетемова -  Главен експерт в отдел 
„Устройство на територията, кадастър и регулация на строителството”;

Членове:

поляна”;
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6. Ана Панайотова Аламанова — представител на Сдружението на
собствениците на бл. 206.
Председателят на комисията инж. Николай Вушовски, установи, че 

всички поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват 
лично. Комисията има кворум и може да взима решения.

На заседанието присъстват следните представители на участници в 
процедурата:

1 .Пенко Иванов Пенков -  пълномощник на фирма „Електра тим” 
ООД и

2. Мария Илиева Шопова- пълномощник на фирма „Билдинг груп- 
2000” ЕООД

Поканена бе г-жа Ирена Медникарова, ст. специалист в отдел 
„Административно и информационно обслужване” в районната 
администрация да донесе списъка с фирмите участници и подадените 
непрозрачни опаковки с оферти. Председателят на комисията прие 25 броя 
непрозрачни опаковки с оферти, за което се подписа протокол по чл.48, 
ал.6 от ППЗОП. Членовете на комисията се запознаха с имената на 
фирмите и техните представители, след което подписаха декларации по чл. 
103, ал.2 от ЗОП. Не бяха направени самоотводи.

1. Председателят на комисията инж. Николай Вушовски на основание 
чл. 54, ал.1 от ППЗОП, откри в 10:10часа заседанието на комисията.

Инж. Николай Вушовски запозна присъстващите със Заповедта за 
назначаване на комисията и предмета на обществената поръчка.

След това комисията пристъпи към проверка целостта на всяка от 
двадесет и петте подадени непрозрачни опаковки с оферти. Не се 
констатираха нередности.

На основание чл.54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към 
отваряне на непрозрачните опаковки е оферти по реда на тяхното 
постъпване, оповестяване на тяхното съдържание и наличието на плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри”, както следва:

1. Оферта постъпила с вх. № РКП16-ДР00-628/06,12.2016г. в 13:28 
часа на фирма „ЛК Консултинг” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил опис на 
документите, който не е подписан. Подписаха се последователно на 
основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от Техническото 
предложение и приложенията към него, както и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” от трима члена на комисията и от г-н 
Пенко Иванов Пенков, пълномощник на фирма „Електра тим” ООД. 
Участникът заявява участие за обособена позиция №2 от поръчката.

2. Оферта постъпила с вх. № РКП17-ДР00-3/04.01.2017г. в 10:20часа 
на фирма „Софинвест” ЕООД.
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Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД.
Участникът заявява участие за обособена позиция №2 от поръчката.

3. Оферта постъпила с вх. № РКП17-ДР00-12/06.01.2017г. в 10:56 часа 
на фирма „БСК-инженеринг” АД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №2 от поръчката.

4. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-15/09.01.2017г. в 09:09часа 
от фирма „Заечки” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №1 от поръчката.

5. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-16/09.01,2017г. в 09:10 часа 
от фирма „Адванс-2002” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на
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фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №1 от поръчката.

6. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-17/09.01.2017г. в 09:12 часа 
от фирма „Богоев консулт” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №2 от поръчката.

7. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-18/09.01.2017г. в 09:20 часа 
от фирма „Алмекс” ООД,

Комисията отвори непрозрачната опаковка, членовете на
комисията констатираха, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Ценово предложение”. През опаковката на плика се установява размера 
цифром и словом на посочените от участника стойности с и без 
начислен ДДС на ценовото предложение за изпълнение на поръчката. 
Опаковката на пликът с ценовото предложение на участника е 
непрозрачна.

На основание чл. 47, ал.З от ГЕПЗОП, комисията прие с 
единодушие от своите членове следното решение:

Предлага за отстраняване от процедурата оферта, постъпила с 
вх.№ РКП17-ДР00-18/09.01.2017г. от фирма „Алмекс” ООД.

8. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-19/09.01.2017г. в 10:58 часа 
от фирма „Градив” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция № 1 от поръчката.

9. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-20/09.01.2017г. в 11:43 часа 
от фирма „Булконс груп” ЕООД,

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от
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ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №3 от поръчката.

10. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-21/09.01.2017г. в 12:21 часа 
от Сдружение „Глобус билд” ДЗЗД с участници в сдружението „Глобус 
билд” ООД и „Билдинг компани” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция № 1 от поръчката.

11. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-22/09.01.2017г. в 13:03 часа 
от фирма „Институт за управление на програми и проекти” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №3 от поръчката.

12. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-23/09.01.2017г. в 13:35 
часа от фирма „Проконсулт и управление” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №3 от поръчката.

13. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-24/09.01.2017г. в 13:37 
часа от фирма „Контпас” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис
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„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №3 от поръчката,

14. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-26/09.01.2017г. в 14:03 
часа от фирма „Ник-строй 06” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Участникът не е представил опис на 
документите. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция № 1 от поръчката.

15. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-27/09.01.2017г. в 14:08 часа 
от фирма „Алди комерс груп” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №1 от поръчката.

16. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-28/09.01.2017г. в 14:10 
часа от фирма „Алфа-билд консултинг” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №3 от поръчката.

17. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-29/09.01.2017г. в 14:22 часа 
от фирма „Стиво -X” ЕООД.
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Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №1 от поръчката.

18. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-30/09.01,2017г. в 14:25 
часа от фирма „Билдинг груп-2000” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-н Пенко Иванов Пенков, пълномощник на 
фирма „Електра тим” ООД. Участникът заявява участие за обособена 
позиция №1 от поръчката.

19. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-31/09.01.2017г. в 14:26 часа 
от фирма „Интерхолд” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №1 от поръчката.

20. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-32/09.01.2017г. в 14:40 
часа от фирма „Електра тим” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция № 1 от поръчката.
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21. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-34/09.01.2017г. в 15:23 часа 
от фирма „Ф-строй груп” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция № 1 от поръчката.

22. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-35/09.01.2017г. в 15:41 часа 
от фирма „Найс билдинг” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Участникът не е представил опис на 
документите. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №1 от поръчката.

23. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-36/09.01.2017г. в 15:51 часа 
от фирма „Деал -инженеринг” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №1 от поръчката,

24. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-37/09.01.2017г. в 16:20 часа 
от сдружение „Красиви жилища КП2017” ДЗЗД с участници в 
сдружението „Енвайро клийн” ЕООД и „Гарант-90- Цонев и сие” ООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на
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фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция Ш\  от поръчката.

25. Оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР00-38/09.01.2017г. в 16:38 часа 
от фирма „ЕН АР Консулт” ЕООД.

Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното 
съдържание, констатира, че съдържа отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. Всички документи, посочени в списъка- 
опис са налице. Подписаха се последователно на основание чл,54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от Техническото предложение и приложенията към 
него, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от трима 
члена на комисията и от г-жа Мария Илиева Шопова, пълномощник на 
фирма „Билдинг груп 2000” ЕООД. Участникът заявява участие за 
обособена позиция №2 от поръчката.

Председателят на комисията инж. Н.Вушовски, призова 
присъстващите представители на фирми участници да поставят въпроси 
или питания за процедурните действия на комисията до момента. Такива 
не бяха направени. Предвид обстоятелството, че са изпълнени 
изискванията по процедурата на чл. 54, ал.З, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, инж.
H. Вушовски покани представителите на фирми участници да напуснат 
заседанието, с което приключи публичната част от заседанието на 
комисията в днешния ден.

II. На следващи свои закрити заседания, комисията продължи 
своята работа. На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията 
подробно разгледа представените документите за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, както следва:
I. Фирма "ЛК Консултинг" ЕООД

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 
представил всички изискани образци на документи, с изключение на 
подписан от участника опис на представените документи, съгласно 
изискванията, поставени от възложителя в документацията за участие и 
обявлението в настоящата процедура. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
участника следва да представи опис на представените документи.
2. Фирма „СОФИНВЕСТ” ЕООД.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 
представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.
3. Фирма МБСК инженеринг" АД.

Участникът е представил Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). В Част IV, раздел „А”: „Годност” от
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ЕЕДОП, е посочил номер на Удостоверение по чл.167 от ЗУТ №РК~ 
0272/08.09.2014г издадено от ДНСК.

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага със застраховка за 
риска „Професионална отговорност”. Няма представен електронен адрес, 
на който да бъде открита. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника 
следва да представи заверени копия от Удостоверение по чл.167, ал.1, т.1 
от ЗУТ и застраховка за риска „Професионална отговорност”.

4. Фирма "Заечки" ЕООД
Участникът е представил попълнен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В част II, раздел „В” „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е 
посочил че няма да използва капацитета на други субекти. Същевременно 
е представил списък със специалисти, като за - Специалист по отопление 
и вентилация е посочил, че е нает на граждански договор. На основание 
чл. 65 от ЗОП, следва за този специалист, чиито ресурси ще използва 
участникът, да бъде представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно 
изискванията на чл. 39, ал, 2, т. 1 от ППЗОП, придружен с доказателства 
за ангажираност на това лице.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 3200кв. 
м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал, 5 от ЗОП, следва да представи 
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено 
или наето по договор с трето лице).

5. Фирма "Адванс - 2002м ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В Част II, раздел „В”: „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е 
посочил, че няма да използва капацитета на други субекти. В т.6 на Част 
IV, раздел „В”: „Технически и професионални способност” на ЕЕДОП 
участникът е посочил седем лица експерти, за които липсва информация на 
какво основание са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси. В 
случай, че са трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от 
тези технически лица,чиито ресурси ще използва участникът, да бъде 
представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, 
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на тези лица.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с ЮООкв. 
м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да представи 
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено 
или наето по договор с трето лице).
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6. Фирма "Богоев консулт” ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В Част II, раздел „В”: „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е 
посочил, че няма да използва капацитета на други субекти. В т.6 на Част 
IV, раздел „В”: „Технически и професионални способност” на ЕЕДОП 
участникът е посочил пет лица експерти, за които липсва информация на 
какво основание са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси. В 
случай, че са трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от 
тези технически лица,чиито ресурси ще използва участникът, да бъде 
представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, 
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на тези лица.

7. Фирма "Градив" ООД
Участникът е представил Единен европейски документ за

обществени поръчки (ЕЕДОП). Участникът не е представил в ЕЕДОП 
информация, че разполага с необходимото техническо оборудване за 
изпълнение предмета на поръчката, съгласно т. 10.5 и т. 10.6 от Раздел IV 
на документацията за участие. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва 
да представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

8. Фирма "Булконс Груп" ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за

обществени поръчки (ЕЕДОП). В Част II, раздел „В”: „Информация
относно използването на капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е 
посочил, че няма да използва капацитета на други субекти. В т.6 на Част 
IV, раздел „В”: „Технически и професионални способност” на ЕЕДОП 
участникът е посочил три лица експерти, за които липсва информация на 
какво основание са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси. В 
случай, че са трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от 
тези технически лица,чиито ресурси ще използва участникът, да бъде 
представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, 
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на тези лица.

9. Сдружение "Глобус билд" ДЗЗД
Участникът сдружение "Глобус билд" ДЗЗД е представил 

Споразумение за създаване на обединение от 22.12.2016г за учредяване 
на обединение между фирма „Билдинг компани” ЕООД и фирма „Глобус” 
ООД по реда на чл. 275 и чл. 267 от ТЗ във връзка с чл. 357-364 от ЗЗД. 
Комисията констатира, че участникът сдружение "Глобус билд" ДЗЗД не 
е представил съгласно изискванията на чл. 67, ал.1 от ЗОП Единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен от
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представляващия сдружението.
Първият участник в Сдружението -фирма „Билдинг компани” ЕООД 

е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП).

В Част II, раздел „В”: „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил седем лица 
експерти, за които липсва информация на какво основание са наети и как 
ще бъдат използвани техните ресурси. В случай, че са трети лица по 
смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от тези технически лица,чиито 
ресурси ще използва участникът, да бъде представен попълнен отделен 
ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и 
доказателства за ангажираност на тези лица.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 3500 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага със застраховка за 
риска „Професионална отговорност в проектирането и строителството”. 
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени 
копия от застраховка за риска „Професионална отговорност”.

В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, 
т. 4 от ЕЕДОП, е посочил, че ще бъде в състояние да прилага Система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, Система за 
управление на ЗБУТ по стандарт OHSAS 18001:2007 и Система за 
управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004. На основание 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени копия от 
удостоверенията за покриване на посочените серии стандарти.

Участникът е посочил в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии 
за подбор” от ЕЕДОП електронен адрес за получаване на информация 
относно вписването му в Централния професионален регистър на 
Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи. На 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверено 
копие от Удостоверението за вписването му в Централния професионален 
регистър на Камарата на строителите.

Вторият участник в Сдружението -фирма „Глобус” ООД е 
представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП).

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага със застраховка за 
риска „Професионална отговорност в проектирането и строителството”. 
На основание чл, 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени 
копия от застраховка за риска „Професионална отговорност”.
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В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, 
т. 4 от ЕЕДОП, е посочил, че ще бъде в състояние да прилага Система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, Система за 
управление на ЗБУТ по стандарт OHSAS 18001:2007 и Система за 
управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004. На основание 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени копия от 
удостоверенията за покриване на посочените серии стандарти.

Участникът е посочил в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии 
за подбор” от ЕЕДОП електронен адрес за получаване на информация 
относно вписването му в Централния професионален регистър на 
Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи. На 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверено 
копие от Удостоверението за вписването му в Централния професионален 
регистър на Камарата на строителите.

10. Фирма "Институт за управление на програми и проекти” ООД.
Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.

11. Фирма "Проконсулт и управление" ЕООД
Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.
12. Фирма "Контпас" ЕООД

Участникът е представил Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП).

В т.1б на Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални 
способност” на ЕЕДОП участникът е посочил, че е изпълни три обекта с 
предмет осъществяване на дейности по инвеститорски контрол. На 
основание чл, 64, ал.1, т.2 и във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника 
следва да представи доказателства за извършените услуги.

В Част II, раздел „В”: „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, участникът е посочил, че няма да 
използва капацитета на други субекти. В т,6 на Част IV, раздел „В”: 
„Технически и професионални способност” на ЕЕДОП участникът е 
посочил трима експерти, за които липсва информация на какво основание 
са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси. В случай, че са трети 
лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от тези технически
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лица,чиито ресурси ще използва, да бъде представен попълнен отделен 
ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и 
доказателства за ангажираност на тези лица.

13. Фирма "Ник- Строй 06" ЕООД
Участникът не е представил опис на представените документи.
Участникът е представил част от Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) с липсващи попълнени части I, II и Ш-та 
от представения документ.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи 
опис на представените документи и попълнен нов ЕЕДОП.

14. Фирма "Алди комерс груп" ЕООД.
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
В Част II, раздел „В” „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”; „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил седем 
експерти, за които липсва информация на какво основание са наети и как 
ще бъдат използвани техните ресурси. В случай, че са трети лица по 
смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от тези технически лица,чиито 
ресурси ще използва участникът, да бъде представен попълнен отделен 
ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и 
доказателства за ангажираност на тези лица.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 2000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

15. Фирма "Алфа-Билд Консултинг" ЕООД
Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.

16. Фирма "Стиво X" ЕООД
Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.
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17. Фирма "Билдинг груп -2000" ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
В Част II, раздел „В” „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил седем 
експерти, за които липсва информация на какво основание са наети и как 
ще бъдат използвани техните ресурси. В случай, че са трети лица по 
смисъла на чл,65 от ЗОП, следва за всяко от тези технически лица,чиито 
ресурси ще използва участникът, да бъде представен попълнен отделен 
ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и 
доказателства за ангажираност на тези лица.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 1000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл, 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

18. Фирма "Интерхолд" ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
В Част II, раздел „В” „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил трима 
експерти, които ще използва въз основа на сключени граждански договори.

За всяко от тези технически лица, чиито ресурси ще използва 
участникът, следва да бъде представен попълнен отделен ЕЕДОП, 
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за 
ангажираност на тези лица.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 1000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

19. Фирма "Електра тим" ООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
В Част II, раздел „В” „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил експерт, 
който ще използва въз основа на сключен граждански договор.

15



Представени са граждански договор от 05.01.2017г и Декларация за 
ангажираност на експерта. Не е представен попълнен отделен ЕЕДОП, 
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.

20. Фирма "Ф-строй груп" ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
В Част II, раздел „В" „Информация относно използването на 

капацитета на други субекти" от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В": „Технически и 
професионални способности” на ЕЕДОП участникът е посочил 
специалист по „В и К”, за който липсва информация на какво основание е 
нает. В случай, че е трето лице по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва да бъде 
представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, 
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на това лице.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 3000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице),

21. Фирма "Найс Билдинг" ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага със застраховка за 

риска „Професионална отговорност”. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
участника следва да представи заверени копия от застраховка за риска 
„Професионална отговорност”,

В т.1 а на Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални 
способност” на ЕЕДОП участникът е посочил, че е изпълнил три 
строителни обекта. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал.1, 
т.1 от ЗОП участника следва да представи удостоверения за добро 
изпълнение.

В Част II, раздел „В”: „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил шест 
експерта, за които липсва информация на какво основание са наети и как 
ще бъдат използвани техните ресурси. В случай, че са трети лица по 
смисъла на чл,65 от ЗОП, следва за всяко от тези технически лица,чиито 
ресурси ще използва участника, да бъде представен попълнен отделен 
ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, ал,2, т.1 от ППЗОП и 
доказателства за ангажираност на тези лица.

В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”,
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т. 3 от ЕЕДОП, е посочил, че ще бъде в състояние да прилага Система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, и Система за 
управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004. На основание 
чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени копия от 
удостоверенията за посочените серии стандарти.

Участникът е посочил в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии 
за подбор” от ЕЕДОП електронен адрес за получаване на информация 
относно вписването му в Централния професионален регистър на 
Камарата на строителите. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника 
следва да представи заверено копие от Удостоверението за вписването му 
в Централния професионален регистър на Камарата на строителите.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 2000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

22. Фирма мДеал инженеринг” ЕООД
Участникът е представил Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът е посочил в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии 

за подбор” от ЕЕДОП електронен адрес за получаване на информация 
относно вписването му в Централния професионален регистър на 
Камарата на строителите. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участника 
следва да представи заверено копие от Удостоверението за вписването му 
в Централния професионален регистър на Камарата на строителите.

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага със застраховка за 
риска „Професионална отговорност”. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
участника следва да представи заверени копия от застраховка за риска 
„Професионална отговорност”.

В т.1 а на Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални 
способност” на ЕЕДОП участникът е посочил, че е изпълнил шест 
строителни обекта. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 64, ал.1, 
т.1 от ЗОП участника следва да представи удостоверения за добро 
изпълнение,

В Част II, раздел „В”: „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти” от ЕЕДОП, е посочил, че няма да използва 
капацитета на други субекти. В т.6 на Част IV, раздел „В”: „Технически и 
професионални способност” на ЕЕДОП участникът е посочил седем 
длъжности от екипа за изпълнение на поръчката, за които липсва 
информация за имена, професионална квалификация, професионален опит, 
на какво основание са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси. В 
случай, че са трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко от 
тези технически лица,чиито ресурси ще използва участника, да бъде
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представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39, 
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на тези лица.

В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, 
т. 3 от ЕЕДОП, е посочил, че ще бъде в състояние да прилага Система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008; Система за 
управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 Система за 
управление на качеството по стандарт ISO 18001:2004. На основание чл. 
67, ал. 5 от ЗОП, участника следва да представи заверени копия от 
удостоверенията за посочените серии стандарти.

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 2200 
кв. м скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да представи 
доказателства за притежание на фасадно скеле (собствено или наето по 
договор с трето лице).

23. Сдружение "Красиви жилища КП 2017" ДЗЗД
Участникът сдружение "Красиви жилища КП 2017" ДЗЗД е 

представил Договор за създаване на сдружение от 05.01.2017г между 
фирма „Енвайро клийн” ЕООД и фирма „Гарант 90-Цонев и сие” ООД по 
реда на чл. 275 и чл. 267 от ТЗ във връзка с чл. 357-364 от ЗЗД. Участникът 
е представил Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП).

Първият участник в Сдружението -фирма „Енвайро клийн” ЕООД е 
представил Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).

Вторият участник в Сдружението -фирма „Глобус” ООД е 
представил Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).

Участникът е посочил в ЕЕДОП информация, че разполага с 1000 
кв. м фасадно скеле. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, следва да 
представи доказателства за притежание на разполагаемото оборудване 
(собствено или наето по договор с трето лице).

24. Фирма "Ен Ар консулт" ЕООД
Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е 

представил всички изискани образци на документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и обявлението в настоящата 
процедура.
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III. Въз основа на направените по-горе констатации комисията с 
единодушие от своите членове взе следните решения:

1. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им бъде 
изпратен протокола е извършените констатации, относно 
наличието и редовността на представените документи.

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок от пет работни дни, 
считано от датата на получаване на протокола, задължава 
участниците, за които по-горе са посочени констатираните 
несъответствия или липса на информация да представят нови 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация^ както и разяснения по поставените 
въпроси.

Комисията приюдочи| работа на 24.02.2017г.

Комисия: Председател:д., — vv ■
/инж. Никола^ Вушовски/

1. . . л ____. а д . ............................. Z, . L . .  . . s . ......................  J ------ \ s .  . \ . . j -

/Вдолин/Петк@ ззА /Л^бЪмир Борисов/ /инж'. Георги Радионов/

4 / J •/ 6....у VYU .
/инж. Анелия Спасова-Ангелова/ /арх.Елена Хетемова/ '/А н а Аламанова/
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