СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София, ул.“Освобождение‘Т425, П.К. 1330, тел.02/9217217 факс 02/8284883

www.krasnapoliana.com

ПРОТОКОЛ

№ 1
Днес 20.12.2016г. в гр. София, в сградата на район „Красна поляна”, ст.206 на
основание Решение № РКП16-РД93-15 от 08.11.2016г. 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 обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1- Извършване на строителномонтажни дейности на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна
поляна”, ж.к. „Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д; 2.Обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1 ); 3. Обособена позиция № 3 Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен
адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д ( по
обособена позиция №1).” се проведе заседание на
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена
със Заповед РКП16-РД92-4 от 20.12.2016г. на Кмета на район „Красна поляна” в състав:
Председател: инж. Николай Вушовски —Зам. Кмет на район „Красна поляна и
Членове:
1. Виолина Иванова Петкова —Нач. отдел "Финанси" на район “Красна поляна”;
2. инж. Георги Петков Радионов - Главен инженер на район „Красна поляна”;
3. инж. Анелия Владимирова Спасова-Ангелова - Старши експерт в отдел „Инженерна
инфраструктура, благоустройство и екология”;
4. арх. Елена Николаевна Хетемова - Главен експерт в отдел „Устройство на територията,
кадастър и регулация на строителството”;
5. инж. Оник Гарабет Пилибосян - представител на Сдружението на собствениците на бл.
28, вх. Д;
6. Иванка Пламенова Иванова - Младши експерт в отдел „Правно нормативно обслужване
и човешки ресурси” —правоспособен юрист.
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 присъстваха следните представители на участници в процедурата:
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1. Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ” ЕООД;
2. Жеко Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА
ПОЛЯНА”;
3. Калоян Лазаров Лазаров - упълномощен представител на фирма „ИНТЕРХОЛД”
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 26/двадесет и шест/ броя непрозрачни опаковки с оферти, за което се подписа
Протокол съгласно 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.
I.
Председателят на комисията инж. Николай Вушовски на основание чл. 54, ал.1 от
ППЗОП, откри в ЮЛОчаса 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 шестте
подадени непрозрачни опаковки с оферти. Не се констатираха нередности.
На основание чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на
непрозрачните опаковки с оферти по реда на тяхното постъпване, оповестяване на
тяхното съдържание и наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”, както следва:
1. Оферта постъпила с вх. № РКП16-ДР00-629/06.12.2016г. в 13:29часа на фирма
„ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 2.
•
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
2. Оферта постъпила с вх. № РКП16-ДР00-646/16.12.2016г. в 10:58часа на фирма
„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД. Участникът заявява участие за
обособена позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
3. Оферта постъпила с вх. № РКП16-ДР00-647/16.12.2016г. в 11:08часа на фирма
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ”АД. Участникът заявява участие за
обособена позиция № 2.
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Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
4. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-649/19.12.2016г. в 09:26часа от фирма
ЕТ „Строителен надзор — Татяна Немска”. Участникът заявява участие за
обособена позиция № 2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
5. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-650/19.12.2016г. в 09:28часа от фирма
„ДИНЕЛ СН” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
6. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-652/19.12.2016г. в 09:51часа от
Обединение „ДВЖ КОНТРОЛ”. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка и оповести нейното съдържание.
Комисията констатира, че опаковката съдържа „Ценово предложение” Образец № 6А ,
което не е поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”, съгласно изискванията на т. 14.3. от Документацията за участие и
чл. 47, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. На
основание чл. 47, ал.З от ППЗОП, във връзка с чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията
прие с единодушие на своите членове следното решение:
Предлага за отстраняване от процедурата оферта, постъпила с вх. № РКП16-ДР00652/19.12.2016г. от Обединение „ДВЖ КОНТРОЛ”.
7. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-653/19.12.2016г. в 10:31часа от фирма
„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНЕ”АД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
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8. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-654/19.12.2016г. в 10:39часа от фирма
„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД. Участникът заявява участие за
обособена позиция № 2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
9. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-655/19.12.2016г. в 11:11часа от фирма
„Институт за управление на програми и проекти” ООД. Участникът заявява
участие за обособена позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
10. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-656/19.12.2016г. в 11:51часа от фирма
„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
11. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-657/19.12.2016г. в 12:19часа от фирма
„НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция
№ 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести, нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
12. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-658/19.12.2016г. в 12:58часа от фирма
„АДВАНС-2002”ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.

13. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-659/19.12.2016г. в 13:26часа от фирма
„ПРОДИМЕКС” ООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
14. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-660/19.12.2016г. в 14:39часа от фирма
„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД. Участникът заявява участие за обособена позиция
№2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова — упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
15. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-661/19.12.2016г. в 14:41часа от фирма
„НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
16. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-662/19.12.2016г. в 15:27часа от фирма
„АЛДИ КОМЕРС ТРУП” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 г-жа Николина
Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком НТ”ЕООД.
17. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-663/19.12.2016г. в 15:35часа от фирма
„Състейнъбъл Консулт” ООД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 2.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. Подписаха се последователно на основание чл.54, ал.4 от ППЗОП всяка
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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
Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
18! Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-664/19.12.2016г. в 15:36часа от фирма
„Контрол 21” ООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 3.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
19. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-665/19.12.2016г. в 15:45часа от фирма
„РАДМИ 90” ООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова — упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
20. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-666/19.12.2016г. в 15:54часа от фирма
„Раком НТ” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА .
21. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-667/19.12.2016г. в 15:59часа от фирма
ЕТ „Васил Иванов Костов”. Участникът заявява участие за обособена позиция
№ 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
22. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-668/19.12.2016г. в 16:03часа от фирма
„ИНТЕРХОЛД” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
23. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-669/19.12.2016г. в 16:06часа от фирма
„ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция
№ 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
24. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-670/19.12.2016г. в 16:23часа от фирма
„АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
25. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-671/19.12.2016г. в 16:25часа от фирма
„НИК-СТРОЙ 06” ЕООД. Участникът заявява участие за обособена позиция
№ 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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 Жеко
Янков Киров - упълномощен представител на Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”.
26. Оферта постъпила с вх.№ РКП16-ДР00-672/19.12.2016г. в 16:43часа от
Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА”. Участникът заявява участие за обособена
позиция № 1.
Комисията отвори непрозрачната опаковка, оповести нейното съдържание,
констатира се, че съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. 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
Николина Колева Руйчева-Славова - упълномощен представител на фирма „Раком
НТ”ЕООД.
Председателят на комисията инж.Н.Вушовски, призова присъстващите
представители на фирмите участници в процедурата да поставят въпроси или питания
за процедурните действия на комисията до момента. Такива не бяха направени.
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Предвид обстоятелството, че са изпълнени изискванията по процедурата на чл.54, ал.З,
ал. 4 и ал.5 от ППЗОП, инж.Н.Вушовски покани представителите на фирмите
участници да напуснат заседанието, с което приключи публичната част от заседанието
на комисията в днешния ден.
II. На следващи свои закрити заседания, проведени между 03.01-18.01.2017г.
комисията продължи своята работа и на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП
пристъпи към подробно разглеждане и запознаване със съдържанието на
документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя, както следва:
1. Фирма „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД.
При разглеждане на представените документи комисията установи, че
участникът е представил Опис на представените документи без подпис и печат.
Участникът следва да представи подписан и подпечатан Опис на представените
документи.
2. Фирма „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(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 „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ”АД
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” наличието на
застраховка „Професионална отговорност’ съгласно изискванията на т.9.3 и т.9.4,
Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. Участникът не е
представил доказателство за нейното наличие. Участникът следва да представи
доказателство за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност .
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „А”: „Годност” - Удостоверение по чл.167 от ЗУТ за
извършване на консултантски услуги по чл.166, ал.7 от ЗУТ. Участникът не е
представил доказателство за неговото наличие. Съгласно т.8.4 от раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие участникът следва да представи заверено
копие на удостоверението по чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по
чл.166, ал.7 от ЗУТ.
4. Фирма ЕТ„Строителен надзор - Татяна Немска”.
Участникът не е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, че има
застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на т.9.3 и т.9.4,
Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие, и не е представил
доказателство за нейното наличие. Участникът следва да представи информацията в
ЕЕДОП и доказателство за наличието на валидна застраховка „Професионална
отговорност”.
5. Фирма „ДИНЕЛ СН” ООД.
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Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета
на други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „ Технически и професионални
способности” е посочил, че екипа от трима експерти, които ще използва за изпълнение
на поръчката са лица на граждански договор. За посочените лица, участникът следва да
представи отделно попълнени ЕЕДОП и доказателства за тяхната ангажираност,
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т. 1 от ППЗОП.
6. Фирма „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние
наличието на застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на т.9.3
и т.9.4, Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. Участникът не е
представил доказателство за наличието на такава. Участникът следва да представи
доказателство за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност .
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „А”: „Годност” наличието на
Удостоверение по чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл.166,
ал.7 от ЗУТ, съгласно т.8.4, Раздел IV „Критерии за подбор”от документацията за
участие. Участникът не е представил доказателство за неговото наличие. Участникът
следва да представи заверено копие на удостоверението по чл.167 от ЗУТ за
извършване на консултантски услуги по чл.166, ал. 7 от ЗУТ.
7. Фирма „ТЕХНОСТРОЙ ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (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.
8. Фирма „Институт за управление на програми и проекти” ООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (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.
9. Фирма „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета
на други субекти”, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В” от ЕЕДОП е посочил, че двама от
експертите в екипа, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, са лица
на граждански договор. За посочените експерти, участникът е представил отделни
попълнени ЕЕДОП. Участникът следва да представи доказателства за тяхната
ангажираност съгласно изискванията на чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
10. Фирма „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД.

При разглеждане на представените документи комисията установи, че участникът
не е представил Опис на представените документи съгласно изискванията на т. 13.1.1 от
раздел 13. „Съдържание на офертите и изисквания” от документацията за участие и
чл.47, ал. 3 от ППЗОП. Участникът следва да представи подписан и подпечатан Опис
на представените документи.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 201 Зг. в размер на 2298000лева, за 2014г. в размер на 1375000лева и за 2015г
в размер на 3404000лева. Комисията извърши справка в електронната страница на
Агенция
по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес.
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет за 2013г., 2014г. и 2015г. не е
публикуван и комисията не може да установи размера на реализирания оборот.
Участникът следва да представи документи, от които да е видно, какъв е размерът и
видът на реализирания оборот за 2013г., 2014г. и 2015г.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” и е представил
съгласно изискванията от т.9.3 и т.9.4 Раздел IV „Критерии за подбор от
документацията за участие, заверено копие на застраховка „Професионална
отговорност”. От така представеното копие на застраховката е видно, че срокът й е
изтекъл на 20.12.2016г. Участникът следва да представи доказателство за наличието на
валидна застраховка „Професионална отговорност”.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва екип
от седем на брой експерти. За посочените лица 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 и доказателства за
ангажираност на тези лица, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „В : „Технически и
професионални способности”, че разполага с 2000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно
изискванията на Раздел IV „Критерии за подбор от документацията за участие, т.10.6
участникът следва да представи доказателства за притежание на разполагаемото
оборудване (собствено или наето по договор с други лица).
11. Фирма „АДВАНС-2002” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 201 Зг. в размер на 578000лева, за 2014г. в размер на 1179000лева и за 2015г в
размер на 10379000лева. Комисията извърши справка в електронната страница на
Агенция
по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес.
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет е публикуван за2013г. и 2014г.
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Годишният финансов отчет за 2015г. не е публикуван и комисията не може да установи
размера на реализирания оборот. Участникът следва да представи документи, от които
да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2015г.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва екип от седем на брой експерти. За
посочените лица 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 и доказателства за ангажираност на тези лица,
съгласно изискванията начл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности”, че разполага с 2000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно
изискванията на Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие, т.10.6
участникът следва да представи доказателства за притежание на разполагаемото
оборудване (собствено или наето по договор с други лица).
12. Фирма „ПРОДИМЕКС” ООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 201 Зг. в размер на 403000лева, за 2014г. в размер на 838000лева и за 2015г в
размер на 454000лева. Комисията извърши справка в електронната страница на
Агенция
по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес:
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет е публикуван за 2013 г. и 2014г.
Годишният финансов отчет за 2015г. не е публикуван и комисията не може да установи
размера на реализирания оборот. Участникът следва да представи документи, от които
да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2015г.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, че
разполага с 1000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно изискванията на Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие, т.10.6 участникът следва да представи
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено или наето по
договор с други лица).
13. Фирма „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД.
Участникът в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
Част II, раздел „А”: „Информация за икономическия оператор” е отговорил с „Да” на
въпроса: „Икономическия оператор участва ли в процедура за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори?”. Съгласно изискванията на ЕЕДОП
при отговор „ДА” следва да се попълнят данни относно: ролята на икономическия
оператор в групата, другите икономически оператори, с които участва и името на
участващата група (когато е приложимо) и да се представят отделни ЕЕДОП от
останалите участващи икономически оператори. В случай, че участникът ще използва
11

подизпълнител, следва в ЕЕДОП да бъде посочен и процента от изпълнението на
поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнител. Участникът следва да представи
попълнен ЕЕДОП с липсващата информация и да представи отделен ЕЕДОП за всеки
от участващите икономически оператори или участващ икономически оператор.
14. Фирма „НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор. За посочените в Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” е посочил трима на брой лица като инженерно-технически персонал,
съгласно изискванията на т.10.13 от Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията
за участие. За посочените лица, участникът е представил отделно попълнени ЕЕДОП.
Участникът следва да представи доказателства за ангажираността на тези лица,
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
15. Фирма „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние’ наличието и е
представил, съгласно изискванията от т.9.3 и т. 9.4 от Раздел IV „Критерии за подбор
от документацията за участие заверено копие на застраховка „Професионална
отговорност”. От така представеното копие на застраховката, отнасяща се до
изпълнение на строителство и отделни строително-монтажни работи е видно, че срокът
й е изтекъл на 29.11.2016г. Участникът следва да представи доказателство за наличието
на валидна застраховка „Професионална отговорност .
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва инженерно-технически персонал
от седем на брой експерти. За посочените лица 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 и доказателства за
ангажираност на тези лица, съгласно изискванията на чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности , че
разполага с 2000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно изискванията на Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие, т.10.6 участникът следва да представи
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено или наето по
договор с други лица).
16. Фирма „Състейнъбъл Консулт” ООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние наличието на
застраховка „Професионална отговорност”. Съгласно изискванията от т.9.4 от Раздел
IV „Критерии за подбор” от документацията за участие, участникът следва да

предостави доказателства за наличието на валидна застраховка „Професионална
отговорност”.
17. Фирма „Контрол 21” ООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. За посочените в Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности” е посочил три на брой лица като инженерно-технически
персонал, съгласно изискванията на т.10.13 от Раздел IV „Критерии за подбор” от
документацията за участие. За посочените лица 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 за всяко от посочените лица, участникът следва да представи
отделно попълнени ЕЕДОП и доказателства за ангажираността на тези лица, съгласно
изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
18. Фирма „Радми 90” ООД.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „А”: „Годност”, че е вписан в Централния регистър на
Камарата на строителите за първа група, от втора до пета категория строежи.
Участникът следва да представи съгласно изискванията на т.8.2 от Раздел IV
„Критерии за подбор” от документацията за участие заверено копие на
удостоверението за вписване в Централния регистър на Камарата на строителите.
.
Участникът не е декларирал в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” и не е
представил, съгласно изискванията от т.9.3 и т. 9.4 от Раздел IV „Критерии за подбор”
от документацията за участие, доказателства за наличието на
застраховка
„Професионална отговорност”. Участникът следва да представи информация в ЕЕДОП
и доказателство за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност”.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва инженерно-технически персонал
от седем на брой експерти. За шест от посочените лица 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 и
доказателства за ангажираност на тези лица, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1
от ППЗОП.
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности”, че разполага с 4000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно
изискванията на Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие, т.10.6
участникът следва да представи доказателства за притежание на разполагаемото
оборудване (собствено или наето по договор с други лица).
19. Фирма „Раком НТ“ ЕООД
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Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва инженерно-технически персонал
от седем на брой експерти. За посочените лица участникът е представил Декларации за
ангажираност и автобиографии. 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 чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът не е представил - Декларация Образец №7А - по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици. Участникът следва да представи Декларация Образец №7А, съгласно
т.13.1.8 от раздел 13.„Съдържание на офертите и изисквания” от документацията за
участие.
20. Фирма ЕТ „Васил Иванов Костов“
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „А”: „Годност”, че е вписан в Централния регистър на
Камарата на строителите за строежи първа група, от първа до пета категория.
Участникът следва да представи съгласно изискванията на т. 8.2 , Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие заверено копие на удостоверението за
регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, в раздел „Б”: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 201 Зг. в размер на 3008000 лева, за 2014г. в размер на 1579000лева и за 2015г
в размер на 3427000лева. Комисията извърши справка в електронната страница на
Агенция
по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес:
https://public.biTa.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет за 2013г., 2014г. и 2015г., не е
публикуван в Търговския регистър и комисията не може да установи размера на
реализирания оборот. Участникът следва да представи документи, от които да е видно,
какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2013г., 2014г. и 2015г.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” наличието на
застраховка „Професионална отговорност”. Участникът не е представил, съгласно
изискванията на т.9.4 от Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за
участие, доказателство за наличието на застраховка „Професионална отговорност”.
Участникът следва да представи доказателство за наличието на валидна застраховка
„Професионална отговорност”.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти”, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални
способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва инженерно-технически персонал
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от седем на брой експерти. За посочените лица 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 и доказателства за
ангажираност на тези лица, съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „В : „Технически и
професионални способности”, че разполага с 2000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно
изискванията на Раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие, т. 10.6
участникът следва да представи доказателства за притежание на разполагаемото
оборудване (собствено или наето по договор с други лица).
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности”, че разполага със Сертификат БДС EN ISO 9001:2008,
Сертификат БДС EN ISO 14001:2004 и Сертификат BS OHSAS 18001:2007. Участникът
следва да се представи заверени копия на декларираните Сертификати, съгласно
Раздел IV „Критерии за подбор“, т.10.8 от документацията за участие и чл.64, ал.1, т.10
от ЗОП.
21. Фирма „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, в раздел „Б”: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 201 Зг. в размер на бЗЗОООлева, за 2014г. в размер на 2436000лева и за 2015г в
размер на 4491000лева. Комисията извърши справка в електронната страница на
Агенция
по
вписванията
Търговски
регистър
с
адрес:
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет е публикуван за 201 Зг. и 2014г..
Годишният финансов отчет за 2015г. не е публикуван и комисията не може да установи
размера на реализирания оборот. Участникът следва да представи документи, от които
да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2015г.
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част II, раздел „В”: „Информация, относно
използването капацитета на други субекти”, че няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще използва инженернотехнически персонал от седем на брой експерти. За шест от посочените лица 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 и доказателства за ангажираност на тези лица, съгласно изискванията
на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, че
разполага с 1000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно изискванията на Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие, т.10.6 участникът следва да представи
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено или наето по
договор с други лица).
22. Фирма „ВАЛ КО ТРЕЙД“ ЕООД
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Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, че
разполага с 1400 кв.м. фасадно скеле. Съгласно изискванията на Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие”, т.10.6 участникът следва да представи
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено или наето по
договор с други лица).
23. Фирма „АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част II, раздел „В”: „Информация, относно
използването капацитета на други субекти”, че няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор. В Част IV, раздел „В”: „Технически и
професионални способности” от ЕЕДОП е декларирал
инженерно-технически
персонал за изпълнение на поръчката и че лицата работят във фирмата на участника.
За посочените лица 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 и доказателства за ангажираност на тези лица,
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, раздел „В”: „Технически и професионални способности”, че
разполага с 1000 кв.м. фасадно скеле. Съгласно изискванията на Раздел IV „Критерии
за подбор” от документацията за участие, т.10.6 участникът следва да представи
доказателства за притежание на разполагаемото оборудване (собствено или наето по
договор с други лица).
24. Фирма „НИК-СТРОЙ 06“ ЕООД
Участникът не е представил ЕЕДОП в неговата цялост, а само част от него от. Част
IV „Критерии за подбор“ до Част VI: „Заключителни разпоредби” включително. В
непредставените части от ЕЕДОП : Част I „Информация за процедурата за възлагане на
обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя ; Част II: „Информация за
икономическия оператор”; Част III „Основания за изключване се декларира „Личното
състояние на кандидатите или участниците” и липсата на основания за тяхното
отстраняване, а в Част II, раздел „В” се декларира: „Информация, относно използването
капацитета на други субекти”. Участникът следва да представи ЕЕДОП, попълнен с
липсващата информация в неговата цялост съгласно чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал. 8
от ППЗОП.
Поради липсата на Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част II, раздел „В”: „Информация, относно използването капацитета на
други субекти” от ЕЕДОП комисията не може да се установи дали участникът ще
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. В Част IV,
раздел „В”: „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП е посочил , че ще
използва инженерно-технически персонал от седем на брой експерти. За посочените
лица 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
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представен попълнен отделен ЕЕДОП и доказателства за ангажираност на тези лица,
съгласно изискванията на чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП.
Участникът е представил Декларация за предстоящо издаване на сертификат БДС
EN ISO 14001:2004. Съгласно Раздел IV „Критерии за подбор”, т. 10.8. от
документацията за участие и чл.64, ал. 1, т.10 от ЗОП участникът следва да представи
заверено копие на Сертификат за управление по отношение на околната среда БДС EN
ISO 14001:2004 или еквивалентен.
Според Описа на представените документи Декларация Образец №7- за всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП и Декларация Образец №7А - по
чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици са представени в „Плика с предлаганите ценови
параметри”. Комисията не може да установи тяхното наличие и съдържание преди да
бъде отворен „Плика с предлаганите ценови параметри”. Съгласно документацията за
участие раздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания” т.13.1.7 и т. 13.1.8
гореспоменатите Декларации не са част нито от „Техническото предложение , нито от
плика с „Предлаганите ценови параметри”. Съгласно чл.54, ал. 8 от ППЗОП участникът
следва да представи Декларация Образец №7 и Декларация Образец №7А.
25. Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА“
Сдружението е учредено от фирма „Инмат София“ ЕООД и фирма „Стиво X ЕООД,
съгласно представения от участника Договор за учредяване на обединението.
Първият участник в Сдружението —фирма „Инмат София ЕООД, представляващ
Сдружението е декларирал в Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), Част IV, в раздел „Б”: „Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ
оборот за 2014г. в размер на 4500лева и за 2015г. в размер на 606531,43лева. Комисията
извърши справка в електронната страница на Агенция по вписванията - Търговски
регистър с адрес: https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която
прилага към протокола) и установи, че Годишният финансов отчет е публикуван за
2014г. Годишният финансов отчет за 2015г. не е публикуван и комисията не може да
установи размера на реализирания оборот. Участникът следва да представи документи,
от които да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2015г.
Вторият участник в сдружението фирма „Стиво X“ ЕООД - е декларирал в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в раздел „Б .
„Икономическо и финансово състояние”, т.1.а - общ оборот за 201 Зг. в размер на
646000лева, за 2014г.в размер на 1269000лева и за 2015г. в размер на 5098000лева.
Комисията извърши справка в електронната страница на Агенция по вписванията Търговски
регистър
С
адрес:
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra (която прилага към
протокола) и установи, че Годишният финансов отчет е публикуван за 201 Зг.
Годишният финансов отчет за 2014г. и 2015г. не е публикуван и комисията не може да
установи размера на реализирания оборот. Участникът следва да представи документи,
от които да е видно, какъв е размерът и видът на реализирания оборот за 2014г и 2015г.
Участникът - фирма „Стиво X“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП, Част II, раздел „В .
„Информация, относно използването капацитета на други субекти”, че няма да
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използва кап ац и тета на д руги су б екти , за д а изпълни критериите за подбор. В Ч аст IV,
раздел „В ” : „Т ехн и чески и проф есионални сп особн ости ” о т Е Е Д О П е посочил, че ще
използва инж енерно-технически персонал от пет на брой експерти. За посочените л ица
липсва ин ф орм ац и я н а какво основание са наети и как щ с б ъ д а т използвани техните
ресурси. В случай, ч е са тр ети л и ц а по см исъла на чл. 65 о т ЗО П , следва за всяко от
тези технически ли ц а, ч н кто ресурси щ е използва уч астн и къ т д а б ъ д е представен
попълнен отделен Е Е Д О П и д оказателства за ан гаж и ран ост на тези лица, съгласно
изискванията на чл. 39, ал.2, т. I о т П П ЗОП .

Въз осн ова на по- го р е направените констатации, ком исията с ед и н одуш и е о т своите
членове взе сл ед н и те реш ения:
1. У частниците в процедурата д а бъдат уведом ени, като им бъде изпратен
п р оток ола с извърш ените констатации, относно н ал и чи ето к рсдовностга на
представените д о кум ен ти .
2.

Ма осн ован и е чл. 54. ал. 9 о т П П ЗО П - в срок о т пет работни д н и , считано от
датата на получаване на протокола, задълж ава у ч астн и ц и те, за кои го по-горе са
посочени

констатираните

несъответствия

или

липса

на

инф орм ация

да

п р ед ставят нови Е Е Д О П н/или други д о кум ен ти , които съдърж ат пром енена
и/нли д о п ъ л н ен а инф орм ация, както и разяснения по п оставен и те нъпроси.

К ом исията приклю чи работа на 18 .01.^0171-.
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