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

П Р О Т О К О Л №1
във връзка с чл. 38 ал. 7 НВМОП /в сила до 25.02.2012 г./
От дейността на комисия, назначена със Заповед № 241/14.03.2012 г., за разглеждане, оценка
и класиране на получените оферти в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „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 14/03/2012 г., от 14:00 ч. в зала № 16 на административната сграда на Община
Белене, находяща се на ул. “България” № 35, на основание Заповед № 241/14.03.2012 г. на
Кмета на Община Белене заседава комисия в състав:
Състав на комисията:
Председател:
Момчил Недялков Спасов – Заместник-кмет на Община Белене
Членове:
1. Инж. Христина Христова Иванова-Мънева – началник отдел „УТ и ОС” в Община
Белене;
2. Ирина Димитрова Чоранова – юрисконсулт в Община Белене
3. Лидия Иванова Врайкова – гл. специалист “СИК” при Община Белене
4. Цветомир Николаев Цветанов – ст. експерт “ИРиОП” – 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:
№

Наименование на участника

1.

„Водстрой 98” АД, гр.София

2.
3.
4.
5.

„Девня трейд” ООД,
гр. Варна
“Пътни строежи-Велико
Търново” АД,
гр. Велико Търново
„Химремонтстрой” АД,
гр. София
„Техноком” ДЗЗД,
гр. София

Регистрационен
номер на
Дата на получаване на офертата
офертата
РД-1010

13/03/2012 г., 10:10 ч.

РД-1011

13/03/2012 г., 10:20 ч.

РД-1025

13/03/2012 г., 15:20 ч.

РД-1028

13/03/2012 г., 15:55 ч.

РД-1029

13/03/2012г., 15:57 ч.

„ЕнергостроймонтажИнженеринг” АД,
гр. Белене

6.

РД-1030

13/03/2012г., 16:10 ч.

След като научиха имената на участниците, всички членове на комисията попълниха
и подписаха декларации по чл.19, ал.3 НВМОП. Отварянето на получените оферти се
извърши по реда на тяхното постъпване. Отварянето се извърши публично. Присъстваха
представители на кандидатите както следва:
1.
Атанас Любомиров Тошев – представител на „ЕСМ-И” АД гр. Белене,
упълномощен от изп. директор инж. Харалампи Димитров Хараланов, да
представлява кандидата при отваряне на офертите по процедурата, с
пълномощно рег. №545/09.03.2012г., заверено от Милен Павлов Дулев –
зам.-кмет на Община Белене;
2.
Ангел Денков Ангелов – представител на „Водстрой 98” АД, упълномощен
от изп. директор Иван Константинов Мирински, да представлява кандидата
във връзка с участие в обществената поръчка, с нотариално заверено
пълномощно рег. № 1186/12.03.2012 г., Анна Василева-Божинова помощник-нотариус на Георги Георгиев, нотариус № 637 при РС София.
3.

Ивайло Георгиев Атанасов – представител на „Техноком” ДЗЗД
упълномощен от Пламен Георгиев Атанасов – представляващ „Техноком”
ДЗЗД, да представлява кандидата при отваряне на офертите и всички
открити сесии при роботите на комисията по поръчката.

4.

Десислава Славчева – мл. експерт в отдел „СЗР”, ГД „ПРР” при МРРБ, като
наблюдател при провеждане на процедурата, със заповед № РД-02-14560/07.03.2012г. от Деница Николова – гл. директор дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” и ръководител на УО на ОПРР.

Представители на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска цел не
присъстваха.
Резултати от работата на комисията:
1. „Водстрой 98” АД – със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул.
„Шандор Петьофи” № 13-15, ЕИК 119081953 с управител Иван Константинов Мирински, с
подадена оферта вх. № РД – 1010/13.03.2012 г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”. Комисията предложи един представител на кандидатите от
присъстващите да подпише плика с предлаганата цена.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 19 страници,
включващо проект на договор, техническо предложение, график за изпълнение на
дейностите, подписано от Иван Константинов Мирински. Комисията подписа съдържащите
се в плик №2 документи – включително проекта на договор и графика за изпълнение, и
предложи по един представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички
документи в плик 2.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери класьор, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към документацията
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подписани от Иван Мирински, копие на фактура за закупена документация за участие.
Оригинал на банкова гаранция за участие №250/09.03.2012 г., издаден от „Корпоративна
търговска банка” АД на стойност 5 800.00 лв. валидна до 16 юли 2012 г. Декларации по обр.
5, обр.6, обр. 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани от: членове на
съвета на директорите Иван Константинов Мирински, Анна Георгиева Пчеларова и Тихомир
Георгиев Трифонов, и прокурист Петко Александров Геров. Доклади на независими одитори
за 2008, 2009 и 2010, съответно Теньо Балтов-0228 и Стоянка Дамянова-0511. Представени
са документи и информация за икономически и финансови възможности на участника по
т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на
предварително определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 1 000 000 лева
за последните 3 години (обр.8), и е изпълнил през последните 5 г. договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка, на стойност по-висока от прогнозната посочена в
обявлението. Представен е списък (обр. 9) с 8 договора и референции (препоръки) от
техните възложители/инвеститори, че обектите са изпълнени съгласно договорните условия
и сроковете, в пълен обем, с необходимото качество на всички дейности. Представено е
оригинал на банково удостоверение № 1234/09.03.2012г., издадено от „Корпоративна
търговска банка” АД, че разполага със свободни средства по гарантирана кредитна линия, с
минимален размер посочен в обявлението. Представени удостоверения за вписване в ЦПРС
съответно:
№IV-NV 004759 за обекти четвърта група, първа до трета категория, с талон
за валидност 30.09.2012 г;
№III-NV 002539 за обекти трета група, първа до трета категория, с талон за
валидност 30.09.2012;
№II-NV 002316 за обекти втора група, първа до четвърта категория, с талон
за валидност 30.09.2012;
№I-NV 009767 за обекти първа група, първа до пета категория, с талон за
валидност 30.09.2012;
№I-NV 010516 за обекти първа група, за строежи по чл. 137 ал. 1 т.2 м) и з)
ЗУТ, с талон за валидност 30.09.2012;
Приложени са копия от валидните сертификати, издадени от Център за изпитване и
европейска сертификация, съгласно стандартите ISO 14 001:2004 №0027 валиден до
24.02.2014 г., ISO 9001:2008 №0024 валиден до 18.11.2013 г., BS OHSAS 18 001:2007 №0025
валиден до 18.11.2013 г. Попълнен образец 10 – списък с предложения техническия състав от
правоспособни физически лица на участника за изпълнението на поръчката, с необходимия
трудов стаж, длъжности по съответните части – ръководител обект 1 бр., отговорник ЗБУТ 2
бр., отговорник по контрол на качеството 1 бр., отговорник контрол на качеството на
влаганите материали 1 бр., всички със съответно образователно-квалификационна степен и
специалност, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е с
приложена диплома за завършено образование и професионални квалификации.
Представено е заверено копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането
и строителството – полица №13170111900000001, валидна до 31.03.2012 г. и полица
№13170121900000001, валидна до 31.03.2013 г., издадени от Алианц България ЗАД.
Представена декларация свободен текст за удължаване срока на застраховката, в случай че
по време на действие на договор същата изтече, срокът й ще бъде удължен със срока на
договора. Попълнени са обр. 11, че участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 14 за
извършен оглед на обекта, обр. 16 за спазване на минимална цена на труда, декларация за
срок на валидност на офертата. Представен е списък с наличното техническо оборудване,
строителна техника и механизация, с което разполага кандидата „Водстрой 98” АД към дата
12.03.2012г., подкрепен със съответните документи за техническа годност и изправност.
Комисията прегледа списъка с наличната техника и установи, че участника разполага с
минимално изискващия се от Възложителя технологичен парк и съоръжения за изпълнение
предмета на поръчката.
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2. „Девня Трейд ” ООД – със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Атанас
Москов” № 308, ЕИК 103290570 с управител Светлин Петров Савов, с подадена оферта вх.
№ РД – 1011/13.03.2012 г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
Комисията предложи един представител на кандидатите от
присъстващите да подпише плика с предлаганата цена.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 17 страници,
включващо проект на договор, техническо предложение, график за изпълнение на
дейностите подписано от Светлин Петров Савов. Комисията подписа съдържащите се в плик
№2 документи – вкл. и проекта на договор и графика за изпълнение, и предложи по един
представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички документи в плик 2.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери класьор, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към документацията
подписани от Светлин Петров Савов, копие на фактура за закупена документация за участие.
Оригинал на банкова гаранция за участие № 05-0687/12.03.2012 г., издаден от „Сосиете
Женерал Експресбанк” АД на стойност 5 800.00 лв., със срок на валидност 15 август 2012г.
Декларации по обр. 5, обр.6, обр. 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП,
подписани от управителя на дружеството Светлин Петров Савов. Доклади на независим
одитор Мончо Миразчийски - 041 за 2008, 2009 и 2010 г. Представени са документи и
информация за икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от
обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на предварително
определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 1 000 000 лева за последните 3
години, и е изпълнил договори сходни с предмета на настоящата поръчка на стойност повисока от прогнозната посочена в обявлението – обр. 8. Представен е списък (обр. 9) с 95
договора, изпълнени през последните 5 години до датата на подаване на офертата, и
референции (препоръки) от техните възложители/инвеститори, че дружеството е изпълнило
професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания всички дейности.
Представено е оригинал на банково удостоверение № 030-68/09.03.2012г., издадено от „МКБ
Юнионбанк” АД, че „Девня Трейд” ООД има достъп до кредитна линия, с размер
съответстващ на посочения в обявлението. Представени са удостоверения за вписване в
ЦПРС съответно:
№I-NV 008209 за обекти първа група, първа до пета категория, с талон за
валидност 30.09.2012 г;
№II-NV 001761 за обекти втора група, първа до четвърта категория, с талон
за валидност 30.09.2012;
№III-NV 001822 за обекти трета група, първа до трета категория, с талон за
валидност 30.09.2012;
№IV-NV 003988 за обекти четвърта група, първа до трета категория, с талон
за валидност 30.09.2012;
№V-NV 005144 за обекти пета група, с талон за валидност 30.09.2012;
Приложени са копия от валидните сертификати издадени от International Certification
Registrar Ltd., съгласно стандартите ISO 14 001:2004 №E089209, валиден до 01.11.2012 г.,
ISO 9001:2008 №Q192209, валиден до 01.11.2012 г., OHSAS 18 001:2007 № OH002312,
валиден до 01.11.2012 г. Попълнен образец 10 – списък с предложения техническия състав от
правоспособни физически лица на участника за изпълнението на поръчката, с необходимия
трудов стаж, длъжности по съответните части – инженер ПГС, отговарящ за контрола на
качеството - 1 бр., инженер пътно строителство, координатор по безопасност и здраве - 1бр.,
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всеки със съответната образователно-квалификационна степен и специалност, отговаряща на
минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е с приложена диплома за
завършено образование и професионални квалификации. Представено е нотариално заверено
копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството –
полица №00068158/00, валидна до 24.02.2013 г., издадена от Интерамерикан България ЗЕАД
- с нотариална заверка рег. № 719/2012/02.03.2012г. на Велин Майсторов, нотариус № 465
при РС Девня. Представена е и декларация за удължаване срока на застраховката, в случай
че по време на действие на договор, срокът й ще бъде удължен със срока на договора.
Попълнени са обр. 11, че участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 14 за извършен
оглед на обекта, обр. 16 за спазване на мин. цена на труда. Представен е списък с наличното
техническо оборудване, строителна техника и механизация, с което разполага кандидата
„Девня Трейд” ООД към дата 12.03.2012г., подкрепен със съответните документи за
техническа годност и изправност. Комисията прегледа списъка с наличната техника и
установи, че участника разполага с минимално изискващия се от Възложителя технологичен
парк и съоръжения за изпълнение предмета на поръчката.
Участникът не е уточнил в Обр. 10, колона 3 (длъжност) кой от двамата
предложени специалисти (инженери строители) ще е ръководител на обекта (раздел
III.2.2.л от Документацията), съгласно изискванията на възложителя, тъй като и
двамата отговарят на критериите да бъдат ръководители на обекта.
3. „Пътни строежи – Велико Търново” АД – със седалище и адрес на управление гр.
Велико Търново 5000, ул. „България” № 27, ЕИК 1104693344 с управители инж. Филип
Маринчев Маринов и Румен Атанасов Игнатов, с подадена оферта вх. № РД –
1025/13.03.2012 г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”. Комисията предложи един представител на кандидатите от
присъстващите да подпише плика с предлаганата цена.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 20 страници,
включващо проект на договор, техническо предложение, график за изпълнение на
дейностите подписано от инж. Филип Маринов и Румен Игнатов. Комисията подписа
съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор и графика за изпълнение,
и предложи по един представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички
документи в плик 2.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към документацията
подписани от инж. Филип Маринов и Румен Игнатов. Копие на фактура за закупена
документация за участие. Оригинал на банкова гаранция за участие №36/5931/12/09.03.2012
г., издаден от „Обединена Българска Банка” АД на стойност 5 800.00 лв. и срок на валидност
13 юли 2012г. Декларации по обр. 5, обр.6, обр. 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5
от ЗОП, подписани от членовете на съвета на директорите инж. Филип Маринчев, Румен
Игнатов, Григор Иванов, Петър Христов и Валентин Манов. Доклади на одиторите „Одитори
и Ко” ООД и „Одитори ВГ” ООД за 2008, 2009 и 2010. Представени са документи и
информация за икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от
обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на предварително
определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 1 000 000 лева за последните 3
години, и е изпълнил през последните 5 г. договори, сходни с предмета на настоящата
поръчка, на стойност по-висока от прогнозната посочена в обявлението – обр. 8 и 9.
Представен е списък с 4 договора и референции (препоръки) от техните
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възложители/инвеститори, за срочно изпълнение на възложените обекти, в пълен обем с
необходимото качество на всички дейности. Представено е оригинал на банково
удостоверение № 220/гкк-558/06.03.2012г. издадено от „Обединена Българска Банка” АД, че
кандидатът разполага със свободни средства по гарантирана кредитна линия. Представени са
удостоверения за вписване в ЦПРС съответно:
№I-NV 008945 за обекти първа група, първа до пета категория, с талон за
валидност 30.09.2012 г;
№II-NV 002001 за обекти втора група, първа до четвърта категория, с талон
за валидност 30.09.2012;
№IV-NV 004353 за обекти четвърта група, първа до трета категория, с талон
за валидност 30.09.2012;
Приложени са копия от валидните сертификати, издадени от Лойдс Регистър EMEA
съгласно стандартите ISO 14 001:2004 №SOF0368429/B валиден до 13.12.2012 г., ISO
9001:2008 №SOF0368429 валиден до 09.06.2014 г., BS OHSAS 18 001:2007 №SOF0368429/A
валиден до 13.12.2012 г. Попълнен образец 10 – списък с предложения техническия състав от
правоспособни физически лица на участника за изпълнението на поръчката, с необходимия
трудов стаж, длъжности по съответните части – ръководител обект 1 бр., координатор по
безопасност и здраве 1 бр. със съответно образователно-квалификационна степен и
специалност отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е с
приложена диплома за завършено образование и професионални квалификации и
сертификат на лицето по безопасни условия на труд и здраве. Представено е нотариално
заверено копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането и
строителството – полица №3407 11 0510R 000 53, валидна до 25.04.2012 г. и полица №3407
12 0510R 54, валидна до 25.02.2013 г. издадени от Булстрад ГРУП ЗАД – с нотариална
заверка рег. №№ 1658 и 1659/08.03.2012 г., Ангел Кръстев-помощник-нотариус при Денчо
Денчев, нотариус № 145 при РС В. Търново. Попълнени са обр. 11, че участникът няма да
ползва подизпълнител, обр. 14 за извършен оглед на обекта, обр. 16 за спазване на мин. цена
на труда. Представен е списък с наличното техническо оборудване, строителна техника и
механизация, с което разполага кандидата „Пътни строежи – Велико Търново” АД към дата
09.03.2012г., подкрепен със съответните документи за техническа годност и изправност.
Комисията прегледа списъка с наличната техника и установи, че участника разполага с
минимално изискващия се от Възложителя технологичен парк и съоръжения за изпълнение
предмета на поръчката.
Участникът не е представил декларация, за удължаване срока на застраховката
„Професионална отговорност”, в случай че по време на действие на договора
застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на
изпълнението на договора (раздел III.2.2.к от Документацията)
4. „Химремонтстрой” АД – със седалище и адрес на управление гр. София 1202, ул.
„Георг Вашингтон” № 41, ЕИК 816089204 с Изпълнителен директор Светослав Георгиев
Георгиев, с подадена оферта вх. № РД – 1028/13.03.2012 г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”. Комисията предложи един представител на кандидатите от
присъстващите да подпише плика с предлаганата цена.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 17 страници,
техническо предложение, график за изпълнение на дейностите и парафиран проект на
договор подписани от Светослав Георгиев Георгиев. Комисията подписа съдържащите се в
плик №2 документи – вкл. и проекта на договор и графика за изпълнение, и предложи по
един представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички документи в плик
2.След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В него се
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намери папка,1 бр. CD със сканираните документи в плик №1 и списък на приложените
документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към документацията
подписани от Светослав Георгиев Георгиев, копие на фактура за закупена документация за
участие. Оригинал на банкова гаранция за участие №LG940/I/120312 издаден от „ Търговска
Банка Д” АД на стойност 5 800.00 лв. и срок на валидност до 11 юли 2012 г. Декларации по
обр. 5, обр.6, обр. 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП подписани от: членове
на съвета на Директорите Светослав Георгиев Георгиев, Любомир Стефанов Стефанов,
Пламен Искъров Голанчев, и прокурист Йордан Станоев Стоянов. Доклади на независим
одитор Георги Георгиев - 0063 за 2008, 2009 и 2010г. Представени са документи и
информация за икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от
обявлението за обществена поръчка, съгласно които участникът отговаря на предварително
определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 1 000 000 лева за последните 3
години, и е изпълнил през последните 5 г. договори сходни с предмета на настоящата
поръчка, на стойност по-висока от прогнозната посочена в обявлението - обр. 8 и 9.
Представен е списък със 7 договора и референции (препоръки) от техните
възложители/инвеститори, че обектите са изпълнени съгласно договорните условия и
сроковете, в пълен обем с необходимото качество на всички дейности. Представено е
оригинал на банково удостоверение № 305-127/12.03.2012г. издадено от „Първа
Инвестиционна Банка” АД, че е титуляр по банкова сметка със салдо, отговарящо на
минималните изисквания, посочени в обявлението. Представено е удостоверение за вписване
в ЦПРС №IV-NV 004961 за обекти четвърта група, първа до трета категория, с талон за
валидност 30.09.2012 г;
Приложени са копия от валидните сертификати както следва: сертификат съгласно
стандартите ISO 14 001:2004 № E0845, валиден до 25.09.2014 г., издадени от Transpacific
Certifications Ltd., сертификат съгласно стандартите ISO 9001:2008 №HU04/0565, валиден до
04.04.2013 г., издаден от СЖС България ЕООД, сертификат съгласно стандартите OHSAS
18 001:2007 №0-0036 валиден до 25.09.2014 г., издадени от Transpacific Certifications Ltd.
Попълнен образец 10 – списък с предложения техническия състав от правоспособни
физически лица на участника за изпълнението на поръчката, с необходимия трудов стаж,
длъжности по съответните части – технически ръководител 1 бр., координатор по
безопасност и здраве 1 бр., всеки със съответната образователно-квалификационна степен и
специалност, отговарящи на минималните изисквания на Възложителя. Всяко от лицата е с
приложена диплома за завършено образование и професионални квалификации.
Представено е заверено копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането
и строителството – полица №13170113010000008 валидна до 22.08.2012 г. ,издадена от
Алианц България ЗАД . Представена е и декларация за удължаване срока на застраховката, в
случай че по време на действие на договор, срокът й ще бъде удължен със срока на договора.
Попълнени са обр. 11, че участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 14 за извършен
оглед на обекта, обр. 16 за спазване на мин. цена на труда. Представен е списък с наличното
техническо оборудване, строителна техника и механизация, с което разполага кандидата
„Химремонтстрой” АД към дата 13.03.2012г., подкрепен със съответните документи за
техническа годност и изправност. Комисията прегледа списъка с наличната техника и
установи, че участника разполага с минимално изискващия се от Възложителя технологичен
парк и съоръжения за изпълнение предмета на поръчката.
5. „Техноком” ДЗЗД – със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Слатина,
1111,
ул. „Коперник” № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, БУЛСТАТ 176059792 с
управляващ/представляващ Пламен Георгиев Атанасов, с подадена оферта вх. № РД –
1029/13.03.2012 г., и съставено от:
- „Монолитно строителство” ЕООД, гр. София, 1111, жк. Гео Милев, ул. „Н.
Коперник” № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК 130879167 с управител Пламен Георгиев Атанасов;
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- „Божков Билд” ЕООД, гр. Самоков, 2000, жк. Самоково, бл. № 28, вх. А, ет. 4, ап.
15, ЕИК 131483135 с управител Васил Димитров Божков;
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове: плик
№1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик
№3 „Предлагана цена”. При отварянето неволно беше срязан горния край на плика с
предлагана цена, който бе запечатан пред присъстващите с тиксо и бяла залепваща хартия,
без съдържанието да е видяно от членовете на комисията. Пликът беше подписан от
комисията и представител на другите участници.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 18 страници,
техническо предложение, график за изпълнение на дейностите и парафиран проект на
договор подписани от Пламен Георгиев Атанасов. Комисията подписа съдържащите се в
плик №2 документи – вкл. и проекта на договор и графика за изпълнение, и предложи по
един представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички документи в плик
2.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери папка, 1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, Регистрация по
БУЛСТАТ, удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към
документацията подписани от: Пламен Георгиев Атанасов – като представляващ
консорциума, съгласно договора за създаване на обединението – определен от
съдружниците, и като управител на „Монолитно строителство” ЕООД и Васил Димитров
Божков – като управител на „Божков Билд” ООД. Приложен е нотариално заверено копие на
договор за създаване на Консорциум „Техноком” ДЗЗД от 07.04.2011г. със съдружници
„Диском” ЕООД гр. София, ЕИК 131166601 и „Монолитно строителство” ЕООД, гр. София
ЕИК 130879167 с нотариалната заверка рег. № 2255/06.03.2012 г., на Ивайло Николов,
нотариус № 040 при РС София, нотариално заверено копие на договор за прехвърляне на
участие в консорциума от 26.01.2012г., съответно от „Диском” ЕООД на „Монолитно
строителство” ЕООД и „Божков Билд” ЕООД (ЕИК 131483135) - нотариалната заверка рег.
№ 6256/08.03.2012 г., Гергана Тушева-помощник-нотариус на Димитър Александров,
нотариус № 595 при РС София. Приложено е и нотариално заверено копие от анекс към
договор на консорциум „Техноком” ДЗЗД от 26.01.2012г, с нотариалната заверка рег. №
6258/08.03.2012 г., Гергана Тушева-помощник-нотариус на Димитър Александров, нотариус
№ 595 при РС София. Намери се и нотариално заверено копие на анекс към договора за
създаване на консорциум „Техноком” ДЗЗД от 08.03.2012 г. с клаузи спазващи указанията на
Възложителя в т. ІІІ.1.4) Други особени условия от Обявлението – с нотариална заверка
рег. № 6257/08.03.2012 г., Гергана Тушева-помощник-нотариус на Димитър Александров,
нотариус № 595 при РС София. Приложено е копие на фактура за закупена документация за
участие от „Монолитно строителство” ЕООД. Оригинал на банкова гаранция за участие на
името на консорциума, №IAB68118-L00267/07.03.2012 г. издадена от „Интернешънъл Асет
Банк” АД на стойност 5 800.00 лв. и срок на валидност до 30 юли 2012 г. Декларации по обр.
5, обр.6, обр. 7 – по чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани от: Пламен
Георгиев Атанасов – като представляващ консорциума, съгласно договора за създаване на
обединението – определен от съдружниците, и като управител на „Монолитно строителство”
ООД и Васил Димитров Божков – като управител на „Божков Билд” ООД. Представени са
документи и информация за икономически и финансови възможности на съдружниците (обр.
8)– „Божков Билд” ООД и „Монолитно строителство” ЕООД за счетоводния период 2008,
2009 и 2010 г., по т.III.2.2 от обявлението за обществена поръчка, според които
консорциумът отговаря на предварително определените от Възложителя минимални прагове
за оборот – 1 000 000 лева за последните 3 години, и е изпълнил през последните 5 години
договори сходни с предмета на настоящата поръчка на стойност по-висока от прогнозната
посочена в обявлението. Представен е списък по обр. 9 с 24 договора на „Монолитно
строителство” ЕООД и 9 договора на „Божков Билд” ООД референции (препоръки) от
8

техните възложители/инвеститори/клиенти, за срочно изпълнение на възложените обекти, в
пълен обем с необходимото качество на всички дейности. Представено е оригинал на
банкова референция № 256/ 07.03.2012г. издадено от „Интернешънъл Асет Банк” АД, че
консорциумът е в състояние да изпълни задълженията си породени от участието му в
поръчка и е приложено заверено копие от извлечение от банкова сметка в „ЦКБ” АД на
„Монолитно строителство” ЕООД удостоверяващо, че към 06.03.2012 г. съдружникът
разполага със собствени свободни средства по определения и изискващ се в обявлението
минимум от 200 000 лева. Представени удостоверения за вписване в ЦПРС съответно:
„Монолитно строителство” ЕООД
№IV-NV 004134 за обекти четвърта група, първа до трета категория с талон
за валидност 30.09.2012 г;
Приложени са копия от валидните сертификати издадени от „Верификация” ЕООД
съгласно стандартите БДС EN ISO 14 001:2005 №TBEMS 079-1 валиден до 01.11.2012 г.,
БДС EN ISO 9001:2008 №TBQMS 078-1 валиден до 01.11.2012 г., BS OHSAS 18 001:2007
№TBOHSAS 080-1 валиден до 01.11.2012 г. Попълнен образец 10 – списък с предложения
техническия състав от правоспособни лица на съдружника Монолитно строителство ЕООД
за изпълнението на поръчката, с необходимия трудов стаж, длъжности по съответните части
– ръководител обект 1 бр., координатор по безопасност и здраве 1 бр. със съответно
образователно-квалификационна степен и специалност отговарящи на минималните
изисквания на Възложителя. Съдружникът е включил и лице по контрол на качеството – 1
бр. Всяко от лицата е с приложена диплома за завършено образование и професионални
квалификации и сертификат на лицето по безопасни условия на труд и здраве. Представени
са нотариално заверени копия от застраховки за професионална отговорност в проектирането
и строителството издадени от ДЗИ Общо застраховане ЕАД на Монолитно строителство
ЕООД – полица №21221121 0000003/09.03.2011г. валидна до 09.05.2012 г. - нотариалната
заверка рег. № 6178/07.03.2012 г., Гергана Тушева-помощник-нотариус на Димитър
Александров, нотариус № 595 при РС София., полица на Монолитно строителство ЕООД
№212212210000006/06.03.2012г. валидна до 09.05.2013 г. - нотариалната заверка рег. №
6175/07.03.2012 г., Гергана Тушева-помощник-нотариус на Димитър Александров, нотариус
№ 595 при РС София, полица на Божков билд ООД №212212225000003/27.01.2012г.
валидна до 26.01.2013 г. - нотариалната заверка е рег. № 431/05.03.2012 г., на Спасимир
Хаджиангелов, нотариус № 239 при РС Самоков. Представена е декларация, че
съдружниците в консорциума ще подновят застраховките си, ако по време на действие на
договор, те изтекат, със срока на договора. Попълнен е от съдружниците обр. 11, че
консорциума няма да ползва подизпълнители, обр. 13 от съдружниците като участници в
обединение, че са запознати с условията на поръчката, обр. 14 за извършен от съдружниците
оглед на обекта, обр. 16 за спазване на мин. цена на труда – от консорциума и от
съдружниците. Представен е списък-декларация с наличното техническо оборудване,
строителна техника и механизация, с което разполага кандидата „Техноком” ДЗЗД, от името
на съдружника Монолитно строителство ЕООД към дата 28.02.2012г. подкрепена със
съответните документи за техническа годност и изправност, договори за наем и/или лизинг.
Комисията прегледа списъка с наличната техника и установи, че участника разполага с
минимално изискващия се от Възложителя технологичен парк и съоръжения за изпълнение
предмета на поръчката. Представена е декларация от консорциума и съдружниците за
валидност на офертата.
6. „Енергостроймонтаж-инженеринг” АД – със седалище и адрес на управление гр.
Белене 5930, област Плевен, ул. „България” № 65/67, ЕИК 114116076, с Изпълнителен
директор Инж. Харалампи Димитров Хараланов, с подадена оферта вх. № РД –
1030/13.03.2012 г.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди: Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на
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поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. Членовете на комисията подписаха плик №3
„Предлагана цена”.
Комисията предложи един представител на кандидатите от
присъстващите да подпише плика с предлаганата цена.
След това комисията отвори плик №2. В него се намери 1 брой CD със сканирани
документи от плик 2 и папка с предложение за изпълнение на поръчката от 18 страници,
техническо предложение, график за изпълнение на дейностите и парафиран проект на
договор подписани от Инж. Харалампи Димитров Хараланов. Комисията подписа
съдържащите се в плик №2 документи – вкл. и проекта на договор и графика за изпълнение,
и предложи по един представител на кандидатите от присъстващите, да подпише всички
документи в плик 2.
След това, комисията пристъпи към отваряне на плик №1 „Документи за подбор”. В
него се намери папка,1 бр. CD със сканираните документи в плик №1, и списък на
приложените документи.
Налице са изискуемите документи по административните сведения, ЕИК,
удостоверение за регистрация по ЗДДС. Декларациите по обр. 3 и 4 към документацията
подписани от Инж. Харалампи Димитров Хараланов, копие на фактура за закупена
документация за участие. Оригинал на банкова гаранция за участие №
961DGI1120650801/06.03.2012 г., издаден от „УниКредит Булбанк” АД на стойност
5 832.55лв. и срок на валидност до 11 юли 2012 г. Декларации по обр. 5, обр.6, обр. 7 – по
чл. 47 ал.1, чл. 47 ал. 2 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП, подписани от членовете на съвета на
директорите Харалампи Димитров Хараланов, Цветана Франчешкова Терзиева и Атанас
Любомиров Тошев. Предоставени са заверени от участника копия на счетоводни баланси и
отчети за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2008, 2009 и 2010г.),
заверени и от регистриран одитор Дамян Дамянов – 0246. Представени са документи и
информация за икономически и финансови възможности на участника по т.III.2.2 от
обявлението за обществена поръчка – обр. 8 и 9, съгласно които участникът отговаря на
предварително определените от Възложителя минимални прагове за оборот – 1 000 000 лева
за последните 3 години, и за последните 5 г. е изпълнил договори сходни с предмета на
настоящата поръчка на стойност по-висока от прогнозната, посочена в обявлението.
Представен е списък с 60 договора и референции (препоръки) от техните
възложители/инвеститори, че при изпълнението на задачите фирмата е показала много добра
организация на работа, квалификация на изпълнителския персонал, наличие на технически
средства и механизация за извършваните работи. Представен е оригинал на банкова
референция № 87800607032012, издадено от „УниКредит Булбанк” АД, че има достъп до
кредитна линия в съответствие с размера, посочен в обявлението. Представено е
удостоверение за вписване в ЦПРС с №IV-NV 001008 за обекти четвърта група, първа до
трета категория с талон за валидност 30.09.2012 г;
Приложени са копия от валидните сертификати издадени от ТЮФ НОРД България
ЕООД, съгласно стандартите: ISO 14 001:2004 с №78104057167, валиден до 17.06.2014 г.,
ISO 9001:2008 с № 78100057167, валиден до 21.04.2014 г. и BS OHSAS 18 001:2007 с №
78116057167, валиден до 25.05.2012 г. Попълнен образец 10 – списък с предложения
технически състав от правоспособни физически лица на участника за изпълнението на
поръчката, с необходимия трудов стаж, длъжности по съответните части – ръководител на
обекта 1 бр., заместник р-л на обекта 1 бр., координатор по безопасност и здраве 1 бр.,
отговорник по качество, отговорник по ЗБУТ 1 бр., всички със съответна образователноквалификационна степен и специалност отговарящи на минималните изисквания на
Възложителя. Всяко от лицата е с приложени копия от дипломи за завършено образование и
професионални квалификации. Представено е заверено копия от застраховка за
професионална отговорност в проектирането и строителството – полица № 130511000145
валидна до 06.07.2012 г., издадено от Дженерали Застраховане АД, с нотариалната заверка
рег. № 546/09.03.2012 г., Милен Павлов Дулев-зам.-кмет при Община Белене. Представена е
и декларация за удължаване срока на застраховката, в случай че по време на действие на
договор, срокът й ще бъде удължен със срока на договора. Попълнени са обр. 11, че
участникът няма да ползва подизпълнител, обр. 14 за извършен оглед на обекта, обр. 16 за
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спазване на мин. цена на труда. Представен е списък с наличното техническо оборудване,
строителна техника и механизация, с което разполага кандидата „Енергостроймонтажинженеринг” АД към дата 13.03.2012г., подкрепен със съответните документи за техническа
годност и изправност. Комисията прегледа списъка с наличната техника и установи, че
участника разполага с минимално изискващия се от Възложителя технологичен парк и
съоръжения за изпълнение предмета на поръчката.
След като се запозна обстойно с документите в плик №1 на всички участници и при
преценката си за условията за подбор, предвид изискванията на Възложителя, зададени в
обявлението, и на основание чл.38, ал.8 от НВМОП, комисията

Р Е Ш И

:

1. Изисква от „Девня Трейд ” ООД – със седалище и адрес на управление гр. Варна,
ул. „Атанас Москов” № 308, ЕИК 103290570 с управител Светлин Петров Савов, да
представи следните документи:
- Попълнен, подписан и подпечатан отново обр. 10 (списък на техническия състав)
и да се уточни в колона 3 (длъжност) кое от лицата в предложения експертен екип ще е
ръководител на обекта и кое ще изпълнява функцията на лице по ПБЗ;
2. Изисква от „Пътни строежи – Велико Търново” АД – със седалище и адрес на
управление гр. Велико Търново 5000, ул. „България” № 27, ЕИК 1104693344 с управители
инж. Филип Маринчев Маринов и Румен Атанасов Игнатов, да представи следните
документи:
- подписана и парафирана декларация, за удължаване срока на застраховката
„Професионална отговорност”, в случай, че по време на действие на договора
застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на
изпълнението на договора (раздел III.2.2.к от Документацията);
На основание чл. 38 ал. 8 НВМОП /в сила до 25.02.2012г./ в срок от 4 /четири/ дни
от получаване на настоящия протокол, гореизброените участници следва да представят
допълнително, установените от Комисията липсващи и/или нередовни документи в
Плик № 1 „Документи за подбор” към офертите си. Участниците нямат право да
представят други документи, освен посочените в настоящия протокол.
На основание чл. 69а ал. 1 и 3 ЗОП Комисията предлага Възложителя да уведоми
писмено участниците в процедурата, за мястото, датата и часа на отварянето на
пликовете с предлаганата цена на онези участници, чиито оферти отговарят на
изисквания на възложителя. Участниците в процедурата, техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и
средствата за масова информация, могат да присъстват при отваряне на ценовите
оферти.
След изтичане на срока за представяне на липсващите документи Комисията ще
продължи своята работа по смисъла на чл. 68 ал. 10 ЗОП.
Настоящият протокол се състави на 10/04/2012 г.
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