ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
е-mail: obshtinabl@abv.bg

ПРОТОКОЛ №1
във връзка с чл. 39, ал. 1 т.6 от ЗОП
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 686/23.05.2012 г., за
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на чл.14 ал. ал.2, т.2 от ЗОП /в сила до 30.04.2012г. вкл./, с
предмет: Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне
на технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176А и чл.176Б ал.1от ЗУТ на строеж:
„Укрепване на десен бряг на р.Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в
УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене”
На 23/05/2012 г., от 10:00 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община
Белене, находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 686 /23.05.2012 г. на
Кмета на Община Белене, заседава комисия в състав:
Състав на комисията:
Председател:
Инж. Христина Христова Иванова-Мънева – началник отдел "УТ и ОС" в Община
Белене;
Членове:
1. Цветомир Николаев Цветанов – гл. експерт “ИРиОП” – при Община Белене;
2. Ирина Димитрова Чоранова – ст. юрисконсулт в Община Белене;
3. Лидия Иванова Врайкова – гл.специалист “СИК” при Община Белене;
4. Маргарита Петкова Перникова – гл. експерт “РУМПС” при Община Белене;
5. Синела Павлова Арабаджиева - старши счетоводител при Община Белене;
6. Виолета Красимирова Динова - мл. експерт “ИРиОП” – при Община Белене;
Резервни членове:
1. Елица Костова Карлева – мл.експерт „РУП” при Община Белене;
Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.
Постъпили са оферти, както следва:

№
1.
2.
3.
4.

Наименование на участника
„Инвестстрой - 92" ЕООД,
гр.В. Търново
„Ведипема” ЕООД,
гр. Плевен
“Ниена” ЕООД,
гр. София
„Агенция Стройконтрол –
ВТ” ООД,

Регистрационен
номер на
Дата на получаване на офертата
офертата
РД-2037

18/05/2012 г., 12:00 ч.

РД-2051

19/05/2012 г., 11:30 ч.

РД-2075

21/05/2012 г., 11:30 ч.

РД-2076

21/05/2012г., 11:45 ч.

гр. В. Търново
5.
6.
7.
8.
9.

ЕТ ”Румен Деянов”,
гр. Свищов
„Лазарови-2002” ООД,
гр. Плевен
„Термоконтрол сървиз”ЕООД,
гр. Плевен
„Каис Консултинг” ООД,
гр. Плевен
„Агроводинвест” ЕАД,
гр. София

РД-2095

22/05/2012г., 11:45 ч.

РД-2096

22/05/2012г., 13:05 ч.

РД-2097

22/05/2012г., 13:10 ч.

РД-2098

22/05/2012г., 13:15 ч.

РД-2103

22/05/2012г., 16:20 ч.

След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията
попълниха и подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се
извърши по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично. Представители
на кандидатите, на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска цел, не
присъстваха.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване, а
именно:
1. „Инвестстрой - 92" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. В. Търново,
п.к. 5000, ул. „Росица" № 1, ЕИК 814191534, с управител Николай Йорданов Тачев, с
подадена оферта вх. № РД - 2037/18.05.2012 г.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и координати
за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три броя
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва: Плик № 1
„Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик №2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик № 2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и Административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение № 7, Декларация по чл. 47, ал.2
от ЗОП – Приложение № 8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 9,
подписани от инж. Николай Йорданов Тачев, в качеството на Управител. Декларация по
чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, че участникът няма да използва подизпълнители. Декларация за
запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение № 11. Представен е Списък
на извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до
датата на подаване на офертата, с посочени 3 договора на обща стойност от 19 443.00 лв.,
която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер
на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
от обявлението. Списъкът е придружен от референции (препоръки) от възложители, че
„Инвестстрой - 92" ЕООД изпълнява всички задължения по строителния надзор на обектите
професионално, обектите са завършени в срок и с много добро качество. Предложен е екип
от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да извършват
надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: част геодезия – инж. Иван Петков
Иванов, част ХТС – инж. Свилен Иванов Димитров, част конструкции – инж. Сергей
Драганов Стойков, специалист координатор ПБЗ – инж. Свилен Иванов Димитров.
Приложени са дипломи за завършено образование на предложените експерти, удостоверения
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за съответната квалификация и професионални биографии. Всеки от предложените експерти
декларира, че ще бъде на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и ще
присъства лично на терена, осъществявайки надзор на съответната част на обекта. Открива
се и Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, подписана от Управителя - инж. Николай Тачев.
Заверени от участника копия на Удостоверение за вписване в търговския регистър на
Агенция по вписванията, полица №130511000336 за застраховка „Професионална
отговорност в проектирането и строителсвото”, издадена от „Дженерали Застраховане”АД
със срок на валидност до 08.06.2012г., Полица № 7075123400000002 за застраховка
„Професионална отговорност в проектирането и строителсвото”, издадена от „Български
имоти” АД със срок на валидност до 08.06.2013г. Заверено „Вярно с оригинала” копие на
Лиценз № ЛК – 000435/21.06.2005г., издаден от МРРБ на „Инвестстрой - 92" ЕООД, да
извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор, със срок на валидност до 21.06.2015г., придружен от Списък на екипа от
правоспособните физически лица към 31.05.2011г., от различните специалисти, назначени по
трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92” ЕООД. Приложени са копия от валидни
сертификати, издадени от Moody International Certification GmbH, съгласно стандартите EN
ISO 9001:2008 с № Q100901, валиден до 26.09.2013 г., ISO 14001:2004 с №23261, валиден до
10.01.2015г. и BS OHSAS 18 001:2007 с №23261, валиден до 10.01.2015г. Копие на
Удостоверение рег. №1 – В – 287/ 10.01.2012г. , че „Инвестстрой-92” ЕООД е пълноправен
член на БААИК към момента на издаване на удостоверението, което е валидно до
31.12.2012г. Приложена е Презентация за дейността на „Инвестстрой - 92" ЕООД и
Референция от БААИК, че участникът изпълнява проектите си в рамките на предвидения
бюджет и срок и разполага с висококвалифициран съства от спциалисти.
Участникът не е предоставил заверено копие на документ за регистрация по
ЗДДС (ако е регистриран по ЗДДС) или Декларация, че не е регистриран (раздел III.1.3.
от Документацията); Декларация от участника, че ако по време на действие на договор,
застраховката „Професионална отговорност в проектирането и строителсвото” изтече,
то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на
договора (раздел III.1.15. от Документацията и III.2.2. от Обявлението).
2. „Ведипема" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен, п.к. 5800, ул.
„Христо Ботев" № 5, ап.12, ЕИК 114688344, с управител Мая Петкова Алексиева, с подадена
оферта вх. № РД - 2051/19.05.2012 г.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик № 2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик № 2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и Административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение № 7, Декларация по чл. 47, ал.2
от ЗОП – Приложение № 8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 9,
подписани от Мая Петкова Алексиева, в качеството на Управител. Декларация по чл.56, ал.1,
т.8 от ЗОП , че участникът няма да използва подизпълнители. Декларация за запознаване с
условията на обществената поръчка –Приложение №11 и непопълнена бланка – образец на
Декларация по чл. 55, ал.5 от ЗОП, отбелязана от участника като неприложима. Представен е
Списък на извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и
2011г. до датата на подаване на офертата, с посочени 5 договора на обща стойност от
39 461.85 лв., която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема
стойност, в размер на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и
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финансови възможности от обявлението. Списъкът е придружен от референции (препоръки)
от възложители, че „Ведипема" ЕООД е надежден лицензиран изпълнител на надзор в
строителството. Приложено е Разрешение за ползване от ДНСК на строеж, чийто строителен
надзор е извършен от „Ведипема" ЕООД. Открива се справка за общия оборот за последните
три календарни години – Приложение 14 и финансови отчети за 2010 и 2011г., съгласно
които участникът отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2)
Икономически и финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот
от дейността. Предложен е екип от експерти - Приложение 19, притежаващи необходимата
техническа правоспособност да извършват надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както
следва: част геодезия – инж. Васко Димитров Василев, част хидроинженерна и част ПБЗ –
инж. Величко Петров Димитров, част конструктивна – инж. Милчо Здравков Илиев,част
ПТБ– инж. Румен Михайлов Михайлов. Всеки от предложените експерти декларира, че ще
бъде на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и ще присъства лично на
терена, осъществявайки надзор на съответната част на обекта. Открива се Декларация по
чл.56, ал.1, т.12 ЗОП, подписана от Управителя - Мая Петкова Алексиева. Заверени от
участника копия на Удостоверения от Агенция по вписванията - за вписване в търговския
регистър, за удостоверяване, че „Ведипема" ЕООД не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация. Заверено „Вярно с оригинала” копие на Идентификационен код /
БУЛСТАТ/, Декларация, че участникът не е регистриран по ЗДДС и кратко представяне на
фирмата. Полица № 7075113450000006 за застраховка „Професионална отговорност
проектанта, консултанта, строителя и лицето, упражняващо независим строителен надзор”,
издадена от „Български имоти” АД със срок на валидност до 04.10.2012г. Заверено „Вярно с
оригинала” копие на Лиценз № ЛК – 000712/16.04.2010г., издаден от МРРБ на „Ведипема"
ЕООД, да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражнява строителен надзор, със срок на валидност до 16.04.2015г., придружен от Списък
на екипа от правоспособните физически лица към 16.04.2010г., от различните специалисти,
назначени по трудов или граждански договор във „Ведипема" ЕООД.
Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” изтече, то действието
й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора
(раздел III.1.15. от Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението).
3. „Ниена" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, р-н
Оборище, ул. „Оборище" № 39 -А, вх. А, ет.3, ап.9, ЕИК 130012212, с управител Анелия
Първанова Гайдарска, с подадена оферта вх. № РД - 2075/21.05.2012 г.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”;Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик №2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и Административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение №7, Декларация по чл. 47, ал.2
от ЗОП – Приложение №8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 9,
подписани от Анелия Първанова Гайдарска, в качеството на Управител. Декларация по
чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП , че участникът няма да използва подизпълнители. Декларация за
запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение №11. Представен е Списък
на извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до
датата на подаване на офертата, с посочени 57 договора на обща стойност от 322 210 лв.,
която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер
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на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
от обявлението, придружен от референции (препоръки) от възложители, че „Ниена” ЕООД е
извършила в срок, целенасочено и с висок професионализъм, всички дейности залегнали в
договорите. Открива се справка за общия оборот за последните три календарни години –
Приложение №14 и финансови отчети за 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно които участникът
отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2) Икономически и
финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот от дейността.
Предложен е екип от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да
извършват надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: геодезист – инж. Аделина
Стоянова Миланова и инж. Валентин Любомиров Русанов, хидроинженер – инж. Весела
Николова Стоянова, конструктивна – инж. Ася Емилова Пехливанова, ПБЗ – инж. Владимир
Асенов Владимиров. За всеки от предложените експерти са приложени дипломи за
завършено образование, удостоверения за квалификация, трудови и осигурителни книжки,
автобиографични справки и Декларации – Приложение 17, че ще бъдат на разположение за
целия срок на изпълнение на поръчката и ще присъстват лично на терена, осъществявайки
надзор на съответната част на обекта. Открива се Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП,
подписана от Управителя – Анелия Гайдарска. Заверени от участника копия на
Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията,
Идентификационен код /БУЛСТАТ/, Удостоверение за регистрация по ЗДДС,
Застрахователна полица № 121001317С003570 за застраховка „Професионална отговорност
на участниците в проектирането и строителството”, издадена от ЗАД „Армеец” със срок на
валидност до 27.02.2013г. и кратко представяне на фирмата. Заверено „Вярно с оригинала”
копие на Лиценз № ЛК – 000493/28.02.2006г., издаден от МРРБ на „Ниена" ЕООД, да
извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор, със срок на валидност до 28.02.2016г., придружен от Заповед №РД02-14632/28.03.2011г. на Галина Тодорова – Главен секретар на МРРБ и Списък на екипа от
правоспособните физически лица към 28.03.2011г. , от различните специалисти, назначени
по трудов или граждански договор в „Ниена" ЕООД.
Участникът не е предоставил декларация, че ако по време на действие на
договор, застраховката „Професионална отговорност в проектирането и
строителството” изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от
срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от Документацията).
4. „Агенция Стройконтрол–ВТ” ООД - със седалище и адрес на управление гр. В.
Търново, п.к. 5000, ул. „Кирил и Методий" № 39, ЕИК 104120208, с управител инж.Емануил
Христов Серафимов, с подадена оферта вх. № РД - 2076/21.05.2012 г.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”;Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик №2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и Административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение 7, Декларация по чл. 47, ал.2 от
ЗОП – Приложение 8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 9, подписани от
инж.Емануил Христов Серафимов в качеството на Управител. Декларация по чл.56, ал.1, т.8
от ЗОП , че участникът няма да използва подизпълнители. Декларация за запознаване с
условията на обществената поръчка – Приложение №11. Представен е Списък на
извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до
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датата на подаване на офертата, с посочени 11 договора на обща стойност от 88 423.00 лв.
която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер
на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
от обявлението. Списъкът е придружен от референции (препоръки) от възложители, че
„Агенция Стройконтрол –ВТ” ООД е коректен партньор с екип от квалифицирани
специалисти, спазващ стриктно договорните задължения. Открива се и справка за общия
оборот за последните три календарни години – Приложене №14, съгласно който участникът
отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2) Икономически и
финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот от дейността.
Предложен е екип от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да
извършват надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: геодезист – инж. Николай
Иванов Кадиев, хидроинженер – инж. Емануил Христов Серафимов, конструктор – инж.
Евгени Генов Тотев, координатор по БЗ – инж. Петър Младенов Петърчев. Всеки от
предложените експерти декларира, че ще бъде на разположение за целия срок на изпълнение
на поръчката и ще присъства лично на терена, осъществявайки надзор на съответната част
на обекта. Открива се Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП, подписана от Управителя инж.Емануил Христов Серафимов. Заверена от участника извадка
от Агенция по
вписванията - за вписване в търговския регистър. Кратко представяне на фирмата, заверено
„Вярно с оригинала” копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС, Полица №
7075113400000012 за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството”, издадена от „Български имоти” АД със срок на валидност до 19.12.2012г.,
придружена от Декларация от Управителя на дружеството, че при подписване на Договор за
изпълнение на поръчката, срока на валидност на застраховката ще бъде удължена до
приключване на договора. Заверено „Вярно с оригинала” копие на Лиценз № ЛК –
000080//10.06.2004г., издаден от МРРБ на „Агенция Стройконтрол –ВТ” ООД, да извършва
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен
надзор, със срок на валидност до 10.06.2014г., придружен от Списък на екипа от
правоспособните физически лица към 01.07.2011г. , от различните специалисти, назначени
по трудов или граждански договор в „Агенция Стройконтрол –ВТ” ООД.
Предоставеният от участника Списък на документите, съдържащи се в офертата Приложение № 3, не е подпечатан ( раздел III, 1.1. от Документацията).
5. ЕТ ”Румен Деянов” - със седалище и адрес на управление гр. Свищов, п.к. 5250, ул.
„Сава Пенев" № 2, ЕИК 814174218, с управител инж.Румен Младенов Деянов, с подадена
оферта вх. № РД - 2095/22.05.2012 г.
Подадената от участника оферта се състои от служебно писмо с Изх.№О012/22.05.2012г., съдържащо адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на
постъпване, наименование и координати за връзка на участника, придружено от запечатан,
непрозрачен плик с име „Плик 1 Оферта”, с отбелязано наименованието на участника и
предмета на поръчката.
В съответствие с чл.68, ал.4 от ЗОП / в сила до 30.04.2012г. вкл./, комисията отвори пликът с
име „Плик 1 Оферта” и констатира наличието на неокомплектовани документи в насипно
състояние, и два броя запечатани, непрозрачни плика с ненарушена цялост и надписи както
следва: Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана
цена”. Представена по този начин, офертата не отговаря на чл.57, ал.2 от ЗОП /в сила до
30.04.2012г. вкл./, където ясно е дефинирано, че офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани плика.
С оглед на гореизложеното по т.5 и на основание чл.69, ал.1, т.4 от ЗОП / в сила до
30.04.2012г. вкл./, комисията отхвърля офертата на ЕТ ”Румен Деянов” гр. Свищов.
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6. „Лазарови-2002” ООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен, п.к. 5800,
ул. „Брацигово" № 27, ет.2, ап.5, ЕИК 114578969, с управители Мария Илиева Лазарова и
инж. Николай Йончев Ненов, с подадена оферта вх. № РД - 2096/22.05.2012 г.
Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”;Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик №2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
Списък на документите, съдържащи се в офертата и Административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение № 7, Декларация по чл. 47, ал.2
от ЗОП – Приложение №8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №9,
подписани от инж. Николай Йончев Ненов, в качеството на Управител. Декларация за
запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение №11. Представен е списък
на извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до
датата на подаване на офертата, с посочени 11 договора на обща стойност от 46 307.73 лв.
която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер
на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
от обявлението. Списъкът е придружен от референция от възложител, че „Лазарови -2002"
ООД е коректен партньор, отличаващ се със сигурно, качествено и своевременно изпълнение
на поетите гаранции и задължения. Открива се справка за общия оборот за последните три
календарни години – Приложение №14 и счетоводни баланси и отчети за приходите и
разходите за 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно който участникът отговаря на предварително
определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности от
обявлението, минимални прагове за общ оборот от дейността. Открива се и непопълнено
Приложение №16 – Банкова гаранция за изпълнение, парафирано от участника. Предложен е
екип от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да извършват
надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: геодезист – инж. Стоян Илиев
Стоименов, хидроинженер – инж. Стефан Димитров Герашки, част конструктивна – инж.
Николай Йончев Ненов, ПБЗ – инж. Николай Георгиев Нинов. Всеки от предложените
експерти декларира, че ще бъде на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката
и ще присъства лично на терена, осъществявайки надзор на съответната част на обекта.
Открива се Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП, подписана от Управителя – инж. Николай
Ненов. Заверено от участника копие на Пълномощно с Рег. № 2292/13.08.2003г. от нотариус
Катя Мирчева - №376 с район на действие Р.С.Плевен, с което Николай Йончев Ненов,в
качеството на управител на „Лазарови -2002" ООД, упълномощава Ефтим Кирилов Лазаров,
да го представлява и подписва договори и други документи пред всички общини, други
държавни институции , частни и юридически лица. Заверени от участника копия на Решение
№ 85 от 18.01.2002г. на Плевенски ОС за регистрация на Дружество с ограничена
отговорност с наименование „ Лазарови -2002”, Удостоверение за вписване в търговския
регистър на Агенция по вписванията, Идентификационен код / БУЛСТАТ/, Удостоверение за
регистрация по ЗДДС и кратко описание на дейността на фирмата. Полица № 000611696/00
за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството”, издадена от „Интерамерикан България” ЗЕАД със срок на валидност до
21.06.2012г. и полица № 000621031/00 за застраховка „Професионална отговорност на
учасниците в проектирането и строителството”, издадена от „Интерамерикан България”
ЗЕАД със срок на валидност до 21.06.2013г. Заверено „Вярно с оригинала” копие на Лиценз
№ ЛК – 000465/26.10.2005г., издаден от МРРБ на „Лазарови -2002" ООД, да извършва
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен
надзор, със срок на валидност до 26.10.2015г., придружен от Списък на екипа от
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правоспособните физически лица към 17.11.2010г. , от различните специалисти, назначени
по трудов или граждански договор във „Лазарови -2002" ООД. Разширен списък на
специалистите на „Лазарови -2002" ООД Плевен на основание чл.6 ал.4 от Наредба за
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценявяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включващ инж. Николай
Георгиев Нинов, с приложено Удостоверение за завършен курс за „Координатор по
безопасност и здраве в строителството” и инж. Стефан Димитров Герашки и приложена
диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер по
хидротехническо строителство.
Участникът не е представил Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Приложение
№10; Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” изтече, то действието
й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора
(раздел III.1.15. от Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението).
7. „Термоконтрол сървиз” ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен, п.к.
5800, ул. „Иван Вазов" № 58, ап.20, ЕИК 114596369, с управител инж. Йордан Венков
Йорданов, с подадена оферта вх. № РД - 2097/22.05.2012 г.

Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”;Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик №3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик №2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик №2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и административни сведения за
участника. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение №7, Декларация по чл. 47, ал.2
от ЗОП – Приложение №8 и Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №9,
подписани от инж. Йордан Венков Иванов, в качеството на Управител. Декларация по чл.56,
ал.1, т.8 от ЗОП , че участникът няма да използва подизпълнители. Декларация за
запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение №11. Представен е Списък
на извършените строителни надзори през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до
датата на подаване на офертата, с посочени 6 договора на обща стойност от 41 154.00 лв.
която е по-висока от определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер
на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
от обявлението.Списъкът е придружен от референции от възложители/ клиенти, че
„Термоконтрол сървиз” ЕООД
изпълнява поръчките с отлично качество, в срок,
професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Открива се справка за общия
оборот за последните три календарни години – Приложение №14, съгласно която участникът
отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2) Икономически и
финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот от дейността.
Предложен е екип от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да
извършват надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: част геодезия – инж. Илия
Петков Илиев, част хидроинженерна – инж. Илия Манолов Илиев, част конструктивна –
инж. Люмена Василева Янкова, част ПБЗ – инж. Цветан Михайлов Георгиев. Всеки от
предложените експерти декларира, че ще бъде на разположение за целия срок на изпълнение
на поръчката и ще присъства лично на терена, осъществявайки надзор на съответната част
на обекта. Открива се и Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП, подписана от Управителя –
инж. Йордан Йорданов. Заверени от участника копия на Удостоверение за вписване в
търговския регистър на Агенция по вписванията, Идентификационен код / БУЛСТАТ/,
Удостоверение за регистрация по ЗДДС и Анотация на фирма „Термоконтрол сървиз”
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ЕООД. Полица № 212212141000001/25-01-2012 задължителна застраховка „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството”, издадена от „ДЗИ – ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ „ ЕАД със срок на валидност до 25.01.2013г., придружена от Декларация,
че застраховка „Професионална отговорност” / съгласно чл.171 от ЗУТ/ ще бъде осигурена за
целия срок на договор. Заверено „Вярно с оригинала” копие на Лиценз № ЛК –
000718/18.05.2010г., издаден от МРРБ на „Термоконтрол сървиз” ЕООД, да извършва
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен
надзор, със срок на валидност до 18.05.2015г.
Участникът не е представил Приложението - Списък на екипа от правоспособни
физически лица към лиценза по чл. 167 ЗУТ за упражняване на строителен надзор за
строежите по отделните категории на чл.137 ал.1 от ЗУТ, издаден от МРРБ.
8. „Каис Консултинг” ООД- със седалище и адрес на управление гр. Плевен, п.к. 5800, ул.
„Панайот Хитов" № 4, оф.1, ЕИК 114670093, с управители Калин Асенов Христов и Поля
Русалинова Костова, с подадена оферта вх. № РД - 2098/22.05.2012 г.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и административни сведения за
участника. 2 бр. декларации по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Приложение №7, 2 бр. декларации по
чл. 47, ал.2 от ЗОП – Приложение №8 и 2 бр. Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП –
Приложение №9, подписани от Калин Асенов Христов и Поля Русалинова Костова, в
качеството на управители. 2 бр. декларации по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП , че участникът няма да
използва подизпълнител и 2 бр. декларации за запознаване с условията на обществената
поръчка – Приложение №11, подписани от Калин Асенов Христов и Поля Русалинова
Костова, в качеството на Управители. Представен е Списък на извършените строителни
надзори през последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011г. с посочени 9 договора на обща
стойност 148 500.00 лв., която е по-висока от определената от Възложителя минимално
изискуема стойност, в размер на 8 000.00 лв. без ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2)
Икономически и финансови възможности от обявлението. Открива се справка за общия
оборот за последните три календарни години – Приложение 14, съгласно която участникът
отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2) Икономически и
финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот от дейността.
Предложен е екип от експерти, притежаващи необходимата техническа правоспособност да
извършват надзорна дейност по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: геодезист – инж. Илия
Станков Станков, хидроинженер – инж. Илия Манолов Илиев, конструктивна – инж. Тошко
Стефанов Стефанов, ПБЗ – инж. Нина Василева Парадова. За всеки от предложените
експерти е приложена диплома за завършено висше образование, а за инж. Нина Василева
Парадова – Удостоверение за завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве в
строителството”. Всеки от предложените експерти декларира, че ще бъде на разположение за
целия срок на изпълнение на поръчката и ще присъства лично на терена, осъществявайки
надзор на съответната част на обекта. Приложени са 2 бр. декларации по чл.56, ал.1, т.12
ЗОП, подписани от Управителите – Калин Асенов Христов и Поля Русалинова Костова.
Участникът не е представил Удостоверение за регистрация по ЗДДС или
Декларация, че не е регистриран по ЗДДС (раздел III.1.3 от Документацията);
Референции (препоръки) от възложителите, посочени в Приложение 13, в които да е
изписано за кой обект (строеж) е изпълняван надзора и на каква стойност (раздел III.1.6
от Документацията); Лиценз по чл. 167 ЗУТ за упражняване на строителен надзор за
строежите по отделните категории на чл.137 ал.1 от ЗУТ издаден от МРРБ (раздел
III.1.14. от Документацията); Застраховка „Професионална отговорност” валидна към
датата на отваряне на офертата и декларация, че ако по време на действие на договор
застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от
срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от Документацията и раздел III.2.2.
от Обявлението);
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9. „Агроводинвест” ЕАД- със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, р-н Овча
купел, ул. „Цар Борис III" № 136, ет.10, ЕИК 121758166, представлявано от изпълнителния
директор Инж. Красимир Спасов Цветанов и управлявано от съвет на директорите в състав:
Красимир Спасов Цветанов, Райна Димова Джамбазова и Герман Маргаритов Ралев. Във
връзка с настоящата обществена поръчка изпълнителния директор Инж. Красимир Спасов
Цветанов е представляван от Иван Вълов Христов, в качеството на Управител на
„Агроводинвест” ЕАД клон Плевен, с нотариално заверено Пълномощно Рег. № 7318 от
16.05.2012г. при Нотариус Цветанка Симеонова № 030 с район на действие Р.С. София и е
подадена оферта с вх. № РД - 2103/22.05.2012 г. Едноличен собственик на капитала на
„Агроводинвест” ЕАД е Министерство на земеделието и храните, ЕИК 831909905.

Пликът е с ненарушена цялост, запечатан и непрозрачен. Върху плика има отбелязан
адресат, предмет на поръчката, входящ номер, дата и час на постъпване, наименование и
координати за връзка на участника. В големият плик комисията констатира наличието на три
броя запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва:Плик № 1
„Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, Плик № 3
„Предлагана цена”.
Членове на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена". След това комисията
отвори плик № 2. Членове на Комисията подписаха съдържащите се в плик № 2 документи.
Пристъпи се към отваряне на плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери
папка, Списък на документите, съдържащи се в офертата и административни сведения за
участника. Заверени от участника копия на Решение за първоначална съдебна регистрация от
15.06.1993г. на Софийски градски съд за регистрация на Еднолично дружество с ограничена
отговорност под фирма„Агроводинвест” ЕООД, Удостоверение за вписване в търговския
регистър на Агенция по вписванията, Идентификационен код / БУЛСТАТ/, Удостоверение за
регистрация по ЗДДС. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представя участника в процедурата с Рег. № 7318 от 16.05.2012г. при
Нотариус Цветанка Симеонова № 030 с район на действие Р.С. София в оригинал Инж.
Красимир Спасов Цветанов, в качеството на Изпълнителен директор, инж. Райна Димова
Джамбазова, в качеството на Председател на съвета на директорите и инж. Герман
Маргаритов Ралев, в качеството на Заместник председател на СД са декларирали липсата на
обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП / Приложение № 7/, липсата на обстоятелства по чл.47,
ал.2 от ЗОП / Приложение № 8/ и чл. 47, ал. 5 от ЗОП / Приложение № 9/. Декларация по
чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП , че участникът няма да използва подизпълнители и Декларация за
запознаване с условията на обществената поръчка, подписани от инж. Красимир Цветанов.
Предоставени са заверени от участника копия на Счетоводен баланс и Отчет за приходите и
разходите за 2011г., заверени от Регистриран одитор Пламен Ангелов - 0316, Счетоводен
баланс и Отчет за приходите и разходите за 2010 и 2009 години, заверени от Регистриран
одитор Димитър Коджаниколов - 0247. Финансовите отчети са придружени от Справка за
общия оборот за последните три календарни години – Приложене № 14, от което е видно ,
че участникът отговаря на предварително определените от Възложителя в раздел ІІІ.2.2)
Икономически и финансови възможности от обявлението, минимални прагове за общ оборот
от дейността. Заверено от участника копие на Полица № 130511000496 за застраховка
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”, издадена от „Дженерали
Застраховане” АД със срок на валидност до 14.09.2013г. и полица № 130509000397 за
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството”, издадена от „Дженерали Застраховане” АД със срок на валидност до
14.09.2012г., придружен от Добавък №1 за включване на допълнителни рискове:
инвеститорски контрол , както и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
Заверено „Вярно с оригинала” копие на Лиценз № ЛК – 000689/10.07.2009г., издаден от
МРРБ на „Агроводинвест" ЕАД, да извършва оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, със срок на валидност до
01.07.2014г., придружен от списък на екипа от правоспособните физически лица към
21.01.2012г., от различните специалисти, назначени по трудов или граждански договор в
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„Агроводинвест" ЕАД и Заповед № РД – 02-14-152/21.01.2012г. на Албена Михайлова –
Главен секретар на МРРБ за отразяване в съдържанието на гореспоменатия лиценз, на
промяна в СД на дружеството. Представен е Списък на извършените строителни надзори
през последните 3 (три) години – 2009,2010 и 2011г. до датата на подаване на офертата, с
посочени 37 договора на обща стойност от 1 381 808.00 лв., която е по-висока от
определената от Възложителя минимално изискуема стойност, в размер на 8 000.00 лв. без
ДДС, посочена в раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности от обявлението.
Списъкът е придружен от референции от възложители, че „Агроводинвест" ЕАД е коректен
партньор, разполага с екип от специалисти с голям опит и изпълнява поръчките с
необходимото качество и в договорения срок. Предложен е екип от специалисти,
притежаващи необходимата техническа правоспособност да извършват надзорна дейност по
чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ, както следва: ръководител на екипа – инж. Иван Вълов Христов, експерт
по част геодезия – инж. Владислав Иванов Анастасов, експерт по част хидротехническа –
инж. Емил Георгиев Димитров, експерт по част конструктивна – инж. Милчо Здравков
Илиев, експерт по част геология – инж. Петър Василев Делов, Координатор по безопасност и
здраве – инж. Людмил Върбанов Спасов. За всеки от предложените експерти са приложени
професионална автобиография, диплома за завършено висше образование, удостоверения за
съответната придобита квалификация и Договор, удостоверяващ трудови правоотношения с
участника. Всеки от предложените експерти декларира, че ще бъде на разположение за целия
срок на изпълнение на поръчката и ще присъства лично на терена, осъществявайки надзор
на съответната част на обекта. Открива се Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП от Изп.
директор – инж. Красимир Цветанов и Представяне, история, структура и контрагенти на
дружеството. Заверено от участника копие на Сертификати, издадени от European inspection
and sertification companu S.A., както следва: Сертификат за система за управление на
околната среда № 134/ВР/10.10, съгласно изискванита на стандарта за управление EN ISO
14001:2004, валиден до 07.10.2013г.; Сертификат за система за здраве и безопасност при
работа № 135/ВО/10.10, съгласно изискванията на стандарта за управление BS OHSAS
18001:2007, валиден до 07.10.2013г. и Сертификат за система за управление на качеството №
211/В/07.10 съгласно изискванията на стандарта за управление EN ISO 9001:2008, валиден до
15.07.2013г.
Участникът не е предоставил Декларация, че ако по време на действие на
договор, застраховката „Професионална отговорност в проектирането и
строителството” изтече, действието й да бъде подновена със срок не по – малък от срока
на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от Документацията и раздел III.2.2. от
Обявлението).
След като се запозна обстойно с документите в Плик № 1 „Документи за подбор”
на участниците и при преценката си за условията за подбор, предвид изискванията
на Възложителя, зададени в обявлението, и на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията
РЕШИ:
1. Изисква от „Инвестстрой - 92" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. В.
Търново, п.к. 5000, ул. „Росица" № 1, ЕИК 814191534, с управител Николай Йорданов Тачев,
с подадена оферта вх. № РД - 2037/18.05.2012 г. да представи допълнително:
- Заверено „Вярно с оригинала” копие на Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е
регистриран по ЗДДС) или Декларация, че не е регистриран (раздел III.1.3. от
Документацията);
- Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” изтече, то действието й ще
бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от
Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението);
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2. Изисква от „Ведипема" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен,
п.к. 5800, ул. „Христо Ботев" № 5, ап.12, ЕИК 114688344, с управител Мая Петкова
Алексиева, с подадена оферта вх. № РД - 2051/19.05.2012 г., да представи допълнително:
- Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” изтече, то действието й ще
бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от
Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението);

3. Изисква от „Ниена" ЕООД - със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.
1504, р-н Оборище, ул. „Оборище" № 39 -А, вх. А, ет.3, ап.9, ЕИК 130012212, с управител
Анелия Първанова Гайдарска, с подадена оферта вх. № РД - 2075/21.05.2012 г., да представи
допълнително:
- Декларация, че ако по време на действие на договор, застраховката „Професионална
отговорност в проектирането и строителството” изтече, то действието й ще бъде подновено със
срок не по – малък от срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от Документацията и
раздел III.2.2. от Обявлението);

4. Изисква от „Агенция Стройконтрол –ВТ” ООД - със седалище и адрес на
управление гр. В. Търново, п.к. 5000, ул. „Кирил и Методий" № 39, ЕИК 104120208, с
управител инж.Емануил Христов Серафимов, с подадена оферта вх. № РД - 2076/21.05.2012
г., да представи:
- Отново Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подпечатан от участника ( раздел III, 1.1. от Документацията);

5. Отстранява от участие ЕТ ”Румен Деянов”- със седалище и адрес на управление
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Сава Пенев" № 2, ЕИК 814174218, с управител инж.Румен
Младенов Деянов, с подадена оферта вх. № РД - 2095/22.05.2012 г.
Мотиви: Представената от участника оферта на отговаря на изискванията на чл.57,
ал.2 от ЗОП/ в сила до 30.04.2012г. вкл./.
Правно основание: чл. 69, ал.1, т.4 от ЗОП / в сила до 30.04.2012г.вкл./.
6. Изисква от „Лазарови-2002” ООД - със седалище и адрес на управление гр. Плевен,
п.к. 5800, ул. „Брацигово" № 27, ет.2, ап.5, ЕИК 114578969, с управители Мария Илиева
Лазарова и инж. Николай Йончев Ненов, с подадена оферта вх. № РД - 2096/22.05.2012 г., да
представи допълнително:
-

Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Приложение №10.

- Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителството” изтече, действието й да бъде
подновен със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от
Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението);

7.Изисква от „Термоконтрол сървиз” ЕООД - със седалище и адрес на управление гр.
Плевен, п.к. 5800, ул. „Иван Вазов" № 58, ап.20, ЕИК 114596369, с управител инж. Йордан
Венков Йорданов, с подадена оферта вх. № РД - 2097/22.05.2012 г., да представи
допълнително:
- Заверено „Вярно с оригинала” от кандидата копие на Приложението - Списък на екипа
от правоспособни физически лица, към лиценза по чл.167 ЗУТ за упражняване на строителен
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надзор за строежите по отделните категории на чл.137 ал.1 от ЗУТ, издаден от МРРБ.

8. Изисква от „Каис Консултинг” ООД- със седалище и адрес на управление гр.
Плевен, п.к. 5800, ул. „Панайот Хитов" № 4, оф.1, ЕИК 114670093, с управители Калин
Асенов Христов и Поля Русалинова Костова, с подадена оферта вх. № РД - 2098/22.05.2012
г., да представи допълнително:
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е регистриран) или Декларация, че не е
регистриран по ЗДДС (раздел III.1.3. от Документацията);
- Референции /препоръки/ от възложители на надзори, в които да е изписано за кой обект
(строеж) е изпълняван надзора и на каква стойност – копие, заверено от участника „Вярно с
оригинала”, мокър печат и подпис на оправомощеното лице (раздел III, 1.6. от
Документацията) и попълнено Приложение №13, в което да са описани новите референции.
- Заверен от кандидата „Вярно с оригинала” лиценз по чл. 167 ЗУТ за упражняване на
строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137 ал.1 от ЗУТ, издаден от
МРРБ (раздел III.1.14. от Документацията) с приложения към него списък на лицата;
- Заверено „Вярно с оригинала” от кандидата копие на застраховка „Професионална
отговорност” валидна към датата на отваряне на офертата. Същата трябва да е в сила
минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите,
както и да бъде придружена с декларация от участника, че в ако по време на действие на
договор застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от
срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от Документацията);

9. Изисква от „Агроводинвест” ЕАД- със седалище и адрес на управление гр. София,
п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. „Цар Борис III" № 136, ет.10, ЕИК 121758166, представлявано
от изпълнителния директор Красимир Спасов Цветанов, с подадена оферта вх. № РД 2103/22.05.2012 г., да представи допълнително:
- Декларация от участника, че ако по време на действие на договор, застраховката
„Професионална отговорност в проектирането и строителсвото” изтече, то действието й ще
бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнението на договора (раздел III.1.15. от
Документацията и раздел III.2.2. от Обявлението).

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП /в сила до 30.04.2012г. вкл./, комисията определя срок
от 5/ пет/ работни дни от получаване на протокола, за предоставяне на допълнително
документи, установени от Комисията като липсващи или непълни в плик № 1 „Документи за
подбор” в офертата. Участника няма право да представя други документи, освен посочените в
настоящия протокол. Документите се представят на адрес Община Белене, гр. Белене, ул.
България №35, Деловодство, като на пликът следва да се посочи името на процедурата и
участника. Получени допълнителни документи след изтичане на 5-дневния срок за
представянето им няма да бъдат разглеждани, бе значение датата на клеймото и
разписката от пощенска служба или куриер. Възложителя не носи отговорност за
пропуснати ползи поради недоставени пратки до крайния получател.
На основание чл.69а ал.3от ЗОП /в сила до 30.04.2012г. вкл./, Комисията ще уведоми
писмено участниците в процедурата, за датата и часа на отваряне на пликовете с предлагана
цена на допуснатите участници. След изтичане на срока за предоставяне на липсващите
документи, Комисията ще продължи своята работа по смисъла на чл.68 ал.10 от ЗОП / в
сила до 30.04.2012г. вкл./.
Настоящият протокол е съставен на 14.06.2012г.

Особено мнение на член на комисията и мотиви :
______________________________________________________________________________________________________________
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