ПРОТОКОЛ №1
по чл. 68 ал.7 от Закона за обществени поръчки,
във връзка с чл.68 ал.1 и чл.72 ал.1 от ЗОП
От дейността на комисия, назначена със Заповед №390/08.04.2014г. на Кмета на община
Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП, публикувана в РОП с идент № 00661-20140006, с предмет „Рехабилитация на общински пътища в община Белене и частични ремонти на
читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари” по 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”
Обособена позиция 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”
На 08/04/2014г., от 10:00ч. в зала №26 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед №390/08.04.2014г. на Кмета на Община
Белене, заседава комисия в състав:
Председател:
Калоян Петров Прокопиев - Зам.-кмет на община Белене
Членове:
1. Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт на Община Белене;
2. инж. Христина Иванова-Мънева - началник отдел „УТ и ОС” в Община Белене;
3. Цветомир Николаев Цветанов - гл. експерт „ИР и ОП” в Община Белене;
4. Синела Павлова Арабаджиева – ст. счетоводител в Община Белене;
5. Лидия Иванова Врайкова - гл. специалист „Инвестиционна дейност и строителен контрол” в
Община Белене;
6. Дима Атанасова Пенева - външен експерт;
Резервни членове:
1. Светослава Павлова Христова – правоспособен юрист;
2. инж. Петя Бойчева-Илиева - младши експерт към отдел УТ и ОС в Община Белене;
3. Мая Здравкова Терзиева - гл. счетоводител в Община Белене.
Председателят на комисията констатира, че един от членовете ѝ - Ирина Чоранова, отсъства
по обективни причини, като последната е заместена от резервния член - Светослава Христова. След
това комисията пристъпи към открито заседание.
Председателят на комисията получи от Възложителя входящия регистър на получените
оферти по чл.57, ал. 4 от ЗОП. Председателят на комисията прочете на членовете на комисията и
публично присъстващите лица имената на участниците.
Постъпили са оферти, както следва:

№

Наименование на участника

Регистрационен
номер на
офертата

Дата и час на получаване на
офертата

1.

„Мистрал 7” ООД, гр. В. Търново,
обособена позиция 2

53-00/40

24/03/2014 г., 13:28 ч.
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Обединение „Пътища Димас”,
гр. София,
обособена позиция 1
Консорциум „Ремонти ВТ” , гр. В.
Търново,
обособена позиция 2
„Стройконсулт” ЕООД, гр. Плевен,
обособена позиция 2

5.

2.

25-00/95

24/03/2014 г., 14:12 ч.

13-00/48

01/04/2014 г., 13:00 ч.

26-00/133

07/04/2014 г., 09:23 ч.

„Ванков-Дунев” ООД, гр. Плевен,
обособена позиция 2

25-00/108

07/04/2014 г., 10:34 ч.

6.

СД „Мистрал-ТСС”, гр. Козлодуй,
обособена позиция 2

25-00/110

07/04/2014 г., 10:47 ч.

7.

„Стройкомерс” ЕООД,гр. София,
обособена позиция 2

26-00/134

07/04/2014 г., 13:13 ч.

8.

„ПСТ Плевен” ЕООД, гр. Плевен,
обособена позиция 1

26-00/135

07/04/2014 г., 13:45 ч.

25-00/111

07/04/2014 г., 14:18 ч.

25-00/112

07/04/2014 г., 14:20 ч.

26-00/136

07/04/2014 г., 14:28 ч.

25-00/113

07/04/2014 г., 14:31 ч.

13-00/50

07/04/2014 г., 14:59 ч.

13-00/51

07/04/2014 г., 15:23 ч.

13-00/52

07/04/2014 г., 15:42 ч.

26-00/137

07/04/2014 г., 15:56 ч.

26-00/139

07/04/2014 г., 16:09 ч.

26-00/141

07/04/2014 г., 16:57 ч.

13-00/53

07/04/2014 г., 16:59 ч.

3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

„Марсен”ООД, гр. Плевен,
обособена позиция 2
„Енергостроймонтаж-Инженеринг”
АД, гр. Белене,
обособена позиция 2
„Стройпродукт” ЕООД, гр. Плевен,
обособена позиция 2
„Пътни строежи - Велико Търново”
АД, гр. Велико Търново,
обособена позиция 1
Консорциум „Пътища Белене” ,
гр. София,
обособена позиция 1
„Консорциум Техноком” ДЗЗД,
гр. София,
обособена позиция 2
Обединение „Велико Търново”,
гр. Добрич,
обособена позиция 1
ЕТ „Васил Иванов”, гр. София,
обособена позиция 2
„Данимекс Груп” ЕООД, гр. София,
обособена позиция 2
„Строителство и саниране инженеринг-консулт”, гр. София,
обособена позиция 2
„Джи Ти Груп-Белене” ДЗЗД,
гр. Горна Оряховица,
обособени позиции 1 и 2
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След като се прочете списъка с постъпилите оферти, всички членове на комисията
попълниха и подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се извърши
по реда на тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията присъстваха представители на следните участници,
както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участник
„Стройпродукт” ЕООД,
гр. Плевен
Обединение „Пътища Димас”,
гр. София
„Строителство и саниране инженеринг-консулт”,
гр. София
„Джи Ти Груп-Белене” ДЗЗД,
гр. Горна Оряховица
„Марсен”ООД,
гр. Плевен
„Енергостроймонтаж-Инженеринг”
АД, гр. Белене

Представител
Милена Любомирова Цанкова

Пълномощно
2314/21.11.2012 г.

Владислав Евгениев Василев

074/21.03.2014 г.

Румен Константинов Ничев
Иван Нинчев Джонгов

Пълномощно от
04.04.2014 г.
15712/03.12.2013 г.

Асен Христов Христов
Атанас Любомиров Тошев

управител
16375/17.03.2014 г.

Представители на средствата за масово осведомяване и на лица с нестопанска цел не присъстваха на
публичното заседание на Комисията.
I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на офертите
и оповестяване на документите в плик 1 на участниците. Комисията отвори офертите по реда
на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, съгласно
указанията в документацията за участие. Комисията процедира в съответствие с
разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 ЗОП.
1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Мистрал 7” ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Велико Търново - 5000, ул. „Юрий Гагарин” №1А, ЕИК 104679005, с
представител Венцислав Цанев Дончев, с подадена оферта вх. №53-00/40/24.03.2014 г. за обособена
позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „МИСТРАЛ 7” ООД, ОП2
Плик/Документи
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ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код; да
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
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да

да

обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;
Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Обединение „Пътища Димас”, със
седалище и адрес на управление, гр. София - 1619, ул. „Евлия Челеби” №58, с подадена оферта вх.
№25-00/95 от 24.03.2014 г. за обособена позиция 1.
Обединението се представлява от Александър Димитров Пешев, съгласно договора за
учредяване на Обединение „Пътища Димас”, между:
2.1. „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша”, ул. „Евлия Челеби” №58, ЕИК 121559474, представлявано от
Александър Димитров Пешев;
2.2. „ДИМАС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово - 5300, ул.”Трети март”
№53, ЕИК 107030335, представлявано от Маргит Светлозарова Николова.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
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След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ДИМАС”, ОП1
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:
- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;
- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;
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да

да

да
да
да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).
- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п
да
да
да
да
да

3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Консорциум „Ремонти ВТ”, със
седалище и адрес на управление гр. Велико Търново - 5000, ул. „Гео Милев” 55, с подадена оферта
вх. №13-00/48 от 01.04.2014 г., за обособена позиция 2.
Консорциума се представлява от Николай Димитров Павлевски, съгласно договора за
учредяване на Консорциум „Ремонти ВТ” е учредено със споразумение за съвместна дейност, между:
3.1. ЕТ „ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ”със седалище и адрес на управление: гр. Велико
Търново, ул. „Елин Пелин” №24, ет. 2, ап. 7, ЕИК 104027005, представлявано от Хасан Ибрямов
Юсеинов;
3.2. „КЛАСИК 95” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.”Гео
Милев” №55, ЕИК 104623437, представлявано от Николай Димитров Павлевски.

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди, както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от
членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на
присъстващите участници беше поканен да подпише плик № 3 на участника.
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След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА КОНСОРЦИУМ „РЕМОНТИ ВТ”, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
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да

Централния професионален регистър на Камарата на строителите: за
съдружника Класик-95 ЕООД;

не

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Стройконсулт” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Хан Крум” №5, ЕИК 114646733, с управител
Гриша Стефанов Гаджалов, с подадена оферта вх. №26-00/133/07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
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В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „СТРОЙКОНСУЛТ” ЕООД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:
- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:
- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;
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да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.

н.п.

да

да

да

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Ванков-Дунев” ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Р. Жинзифов”№6, ЕИК 114653133, с
управител Орлин Василев Дунев, с подадена оферта вх. №25-00/108 от 07.04.2014 г., за обособена
позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
Стр. 11 от 101

Протокол №1 - смр-пътища и читалища-Белене 2014

В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „ВАНКОВ-ДУНЕВ” ООД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да
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- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на СД „Мистрал-ТСС, със седалище и
адрес на управление гр. Козлодуй, ЖК-1, бл. 8-9, ет. 3, п.к. 144, ЕИК 106012195 , с управител Ясен
Иванов Дженков, с подадена оферта вх. №25-00/110 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
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ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА СД „МИСТРАЛ-ТСС, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.

н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
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да

- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Стройкомерс” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. София - 1619, р-н Витоша, ул. „Гербер” 5, ЕИК 109514464 , с
управител Даниел Бердж Аттарян с подадена оферта вх. №26-00/134 от 07.04.2014 г., за обособена
позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
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След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:
- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.

н.п.

да

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;
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да
да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).
- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ПСТ Плевен” ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Редута” №2, ЕИК 201892554, с управител инж. Хари
Димитров Найденов, с подадена оферта вх. №26-00/135 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 1.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
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КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „ПСТ ПЛЕВЕН” ЕООД, ОП1
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).
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да

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

9. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Марсен” ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Панайот Хитов” №4, ЕИК 824124605, с управител Асен
Христов Христов, с подадена оферта вх. №25-00/111 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „МАРСЕН” ООД, ОП2
Плик/Документи
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ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п. н.п.

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:
- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:
- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

да

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
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да

да

обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;
Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

10. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ЕнергостроймонтажИнженеринг” АД, със седалище и адрес на управление гр. Белене - 5930 , ул. „България” №65/67,
ЕИК 114116076, с изпълнителен директор инж. Харалампи Хараланов, с подадена оферта вх. №2500/112 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен да
подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
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да
да

подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
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да

да

длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;
Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

11. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Стройпродукт” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Дойран” №160, ет.3, ЕИК 824104862, с
управител инж. Розета Атанасова Маринова, с подадена оферта вх. №26-00/136 от 07.04.2014 г., за
обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
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да
да
да

- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
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да

да

(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;
Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

12. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътни строежи - Велико
Търново” АД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново - 5000, бул. „България” №27,
ЕИК 104693344, с изпълнителни директори инж. Филип Маринчев Маринов и инж. Румен Атанасов
Игнатов, с подадена оферта вх. №25-00/113 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 1.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, ОП1
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
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да
да
да
да

идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
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да

да

(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;
Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

13. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Консорциум „Пътища Белене”,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1421, бул. „Арсеналски” №111, с подадена оферта вх.
№13-00/50 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 1.
Обединението се представлява от д-р инж. Петко Йорданов Николов, съгласно договора за
учредяване на Консорциум „Пътища Белене”, между:
13.1. „Пътстрой 92” АД - гр. София 1421, бул. „Арсеналски” №111, ЕИК 121015330,
представлявано от д-р инж. Петко Йорданов Николов;
13.2. „Инжстрой” ЕООД - гр. Плевен 5800, ул. „Дойран” 138, ЕИК 114078736,
представлявано от Ренета Александрова Иванова.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА КОНСОРЦИУМ „ПЪТИЩА БЕЛЕНЕ”, ОП1
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Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

-

Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
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да

включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

14. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на "Консорциум Техноком” ДЗЗД,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1111, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник”
№21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, Булстат 176059792, с подадена оферта вх. №13-00/51 от 07.04.2014 г., за
обособена позиция 2.
Обединението се представлява от Пламен Георгиев Ангелов, съгласно договора за създаване
на Консорциум „Техноком” ДЗЗД е учредено със споразумение за учредяване на консорциум,
между:
14.1. „Божков - Билд” ООД, гр. Самоков 2000, ж.к. „Самоково”, бл. 28, вх.А, ет. 4, ап. 15,
ЕИК 131483135, представлявано от Васил Димитров Божков;
14.2. „Монолитно строителство” ЕООД, гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай
Коперник” №21, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК 130879167, представлявано от Пламен Георгиев
Атанасов.

При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без
повреди, както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от
членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на
присъстващите участници беше поканен да подпише плик № 3 на участника.
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След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
плик № 1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение
първо от ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички
документи, съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да
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- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
От документите е видно, че конкретният експерт е бил на съответната
позиция.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

15. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Обединение „Велико Търново”,
със седалище и адрес на управление гр. Добрич - 9300, ул. „Отец Паисий” №15, с подадена оферта вх.
№13-00/52 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 1.
Обединението се представлява от инж. Валентин Викторов Зеленченко, съгласно договора за
учредяване на Обединение „Велико Търново”, между:
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15.1. „Пътно строителство” АД - гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” 15, ЕИК 124000579,
представлявано от инж.
Валентин Викторов Зеленченко;
15.2. „Пътища” ООД - гр. Велико Търново, ул. „Велики Преслав” 6, ЕИК 104611506,
представлявано от инж. Цветанка Петкова Радославова.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА ОБЕДИНЕНИЕ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, ОП1
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
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да

чл. 51 от ЗОП:
- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
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да
да
н.п.
да
да
да
да
да
да

16. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ „Васил Иванов”, със седалище
и адрес на управление гр. София - 1839, кв. Враждебна, ул. „4”№3А, ЕИК 104108825, с управител
Васил Иванов Костов, с подадена оферта вх. №26-00/137 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ”, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.
н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да
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- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
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да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

17. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Данимекс Груп” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. София - 1330, община Красна поляна, ж.к. „Разсадника”, бл. 11,
вх. Е, ап. 162, ЕИК 130570733, с изпълнителен директор Златко Йорданов Банков, с подадена оферта
вх. №26-00/139от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД, ОП2
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да
да
да
да
н.п.
да
да
да
н.п.

н.п.

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да
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- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
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да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

18. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Строителство и саниране инженеринг-консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1000, ул.
„Чумерна”№14, ЕИК 131405777, с управител Петкана Петрова Николова, с подадена оферта вх. №2600/141от 07.04.2014 г., за обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва - плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 1 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 1 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше поканен
да подпише плик № 3 на участника.
След това комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №
1 „Документи за подбор”.
В плик № 2 се намери предложение за изпълнение на поръчката. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ - ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ” ЕООД, ОП2
Плик/Документи
да
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
да
подписан от участника;
- Административни сведения;
да
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
да
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
н.п.
- Документ за регистрация по ЗДДС
да
- Документ за внесена гаранция за участие
да
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
да
ЗОП
н.п.
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:
- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:
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н.п.

да

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
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да
да
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

19. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Джи Ти Груп-Белене” ДЗЗД, със
седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица - 5120, ул. „Иларион Макариополски” №11, с
подадена оферта вх. №13-00/53 от 07.04.2014 г., за обособена позиция 1 и обособена позиция 2.
Обединението се представлява от инж. Елмира Йорданова Кожухарова, съгласно
споразумение за обединение, между:
19.1. „БКС-Горна Оряховица” АД - гр. Горна Оряховица - 5120, ул. „Иларион
Макариополски” 11, ЕИК 104637700, представлявано от д-р инж. Георги Василев;
19.2. „Роман 9999” ЕООД - гр. Бургас, ул. „Александровска” 21, ет. 2, офис 0207, ЕИК
102690063, представлявано от Доко Минков;
19.3. „Христо Транс 2011” ЕООД - гр. Левски - 5900, ул. „Елин Пелин” 18, ЕИК 202263952,
представлявано от Виктория Младенова.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 6 бр. запечатани пликове, без повреди,
както следва плик № 1 „Документи за подбор” 2 бр., плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” 2 бр., и плик № 3 „Предлагана цена” 2 бр. Най-малко трима от членовете на комисията
подписаха пликове № 3 „Предлагана цена”. Представител на присъстващите участници беше
поканен да подпише пликовете № 3 на участника.
След това комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
Пликове № 1 „Документи за подбор”, последователно за всяка от обособените позиции.
Във всеки от Пликовете № 2 се намериха предложения за изпълнение на поръчката. Членове на
комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение
първо от ЗОП. Представител на присъстващите участници беше поканен да подпише всички
документи, съдържащи се в Пликове № 2 на участника.
След това комисията извърши действията по чл.68 ал.5 последно изречение от ЗОП.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ 1
НА „ДЖИ ТИ ГРУП-БЕЛЕНЕ” ДЗЗД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
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да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:
- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;

да

да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
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да
да
НЕ
н.п.
н.п.
да

проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
да

КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА ЗА ОБ. ПОЗИЦИЯ 2
НА „ДЖИ ТИ ГРУП-БЕЛЕНЕ” ДЗЗД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите по чл.56 ал.1 т.14 ЗОП, съдържащи се в офертата,
подписан от участника;
- Административни сведения;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекс към него;
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документ за внесена гаранция за участие
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- При участници обединения - документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението;
Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50
ЗОП:

да

- Информация за оборота на участника от строителство, сходно с
предмета на поръчката по съответната обособена позиция за трите
приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

да

- Заверено от участника копие на застраховка „Професионална
отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП:

да

- Списък на договорите за строителство (по образец), сходно с предмета
на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени през
последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок
за подаване на офертите, придружен от препоръки за добро изпълнение за
най-важните строителни обекти. Препоръките посочват стойността, датата
и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално
и в съответствие с нормативните изисквания;
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да

- Декларация (по образец), че участникът има регистрация в
Централния професионален регистър на Камарата на строителите;

да

- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
- Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен;

да

- Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът
за изпълнение на обществена поръчка (по образец).

да

- Списък (по образец) на екипа за изпълнение на строителството,
включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на
обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството. Списъкът
съдържа име, образование, квалификация, професионален опит и
длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената
поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника
(трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване
(виза) и разрешение за работа, ако е приложимо;

да

да

Списъкът е придружен с документи за доказване на професионалната
квалификация и опит на експертите:

да

Автобиография;
Декларация за разположение на ключовите експерти;

да
да

Заверени копия от дипломи за завършено образование;

да

Удостоверения, сертификати и други еквивалентни документи за
допълнителна квалификация или специализация;
Заверени копия на документи, удостоверяващи общия и специфичен
професионален опит на експерта.
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
- Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
- Декларация за електронна кореспонденция
- Електронен носител със сканираната документация в плик №1
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
НЕ
н.п.
н.п.
да
да
да
да
да

С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието на документите в
пликове №1 от офертите на участниците със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертите
им.
След извършване на горепосочените действия, в 16:20ч. Председателят на комисията обяви, че
закрива публичната част от задседанието ѝ, в съответствие с чл.68 ал.6 от ЗОП. Всички оферти бяха
заключени в шкаф. Следващото заседание на комисията бе насрочено за 11.04.2014г. от 14ч.
ІІ. Разглеждане по същество на документите в плик № 1 на постъпилите оферти, съгласно
чл.68 ал.7 от ЗОП, за съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя:
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На 11.04.2014 г. в 13:30ч. комисията се събра в титулярния си състав за да продължи своята
работа при закрити врата, със задача проверка за наличието и редовността на представените
документи в плик 1 по см. на чл.68 ал.7 ЗОП. Председателят на Комисията констатира, че редовния
член на Комисията – Ирина Чоранова присъства на заседанието, във връзка с което запозна същата с
резултатите от проведеното заседание на 08.04.2014 г. След това в 14ч. комисията продължи своята
работа с проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 на офертите по
същество.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Мистрал 7”
ООД, гр. В. Търново, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
Комисията прецени дали всеки от представените документи, доколко и в каква степен отговаря на
първоначално заложените условия, като провери съответствието им по вид, форма и съдържание.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „МИСТРАЛ 7” ООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания, както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
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да

застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
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н.п.

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Мистрал 7”
ООД, гр. В. Търново, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите
за подбор или с други изисквания на Възложителя.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на Обединение
„Пътища Димас”, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА ДИМАС”, ОП1
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;
— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;
Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:
o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
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да

да

н.п.
НЕ

5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;
o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

НЕ

н.п.

да

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

да

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.
Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.
- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.
- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.
- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:
За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
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н.п.

да
да
да
н.п.
да

да

да

1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.
За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.
Екип за изпълнение на поръчката:
За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.
да
да

да

да

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на Обединение „Пътища
Димас”, гр. София, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
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- на стр.97 в плик №1 от офертата, представената застрахователна полица по чл.171 ЗУТ за
съдружника в обединението - "Пътища и съоръжения" ЕАД, е с изтекъл срок на валидност в 24ч на
01.04.2014г. По условията посочени в обявлението за поръчката, раздел III.2.2)Икономически и
финансови възможности, застрахователната полица по чл. 171 ЗУТ следва да е валидна към
крайната дата за подаване на оферти. Съгласно публикуваното от Възложителя решение по чл.27а
ал.5 от ЗОП за настоящата процедура, срокът за получаване на офертите е удължен до 07.04.2014 г.
Според посоченото разпределението на дейностите между съдружниците в обединението, в т.1.10. на
договора за създаване на обединението приложено в офертата, е посочено, че "Пътища и
съоръжения" ЕАД ще изпълняват дейности по СМР. На основание чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП и по смисъла
на чл.25 ал.8 ЗОП, съобразно клаузите на договора за обединение, документът по чл.50 ал.1 т.1 от
ЗОП, посочен от Възложителя в обявлението, се представя от всеки съдружник участващ в
обедниението, който ще изпълнява дейност по СМР на обект, за която категория по нормативен акт
се изисква задължително такава застраховка.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на Консорциум
„Ремонти ВТ”, гр. Велико Търново, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА КОНСОРЦИУМ „РЕМОНТИ ВТ”, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;
— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;
Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:
o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;
o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
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да

н.п.

да
да

н.п.

да

10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

да

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

НЕ

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

н.п.
НЕ
да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
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н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на Консорциум „Ремонти ВТ”,
гр. В. Търново, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:

- представеният договор (стр.29-31от плик №1) за създаване на консорциум „Ремонти ВТ”
не е в съответствие с чл.25 ал.8 от ЗОП. В договора за консорциум не е направено разпределение
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, по смисъла на посочената разпоредба от ЗОП.
Не става ясно от клаузите на договора за консорциум, кой/кои съдружни/-к/-ци, ще изпълняв/-а/-т
дейности по СМР при евентуалното възлагане изпълнението на поръчката.
- в офертата не е представена декларация по образец №20 от документацията за съдружника
„Класик 95” ЕООД.
4. Комисията пристъпи към разглеждане
на документите в Плик №1
на
„Стройконсулт” ЕООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „СТРОЙКОНСУЛТ” ЕООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
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да

общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;
— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;
Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:
o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

да
да

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

н.п.
да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както

да
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следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да
НЕ

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да
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При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Стройконсулт” ЕООД гр.
Плевен, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя:
- за предложеният в екипа за изпълнение ръководител обект/технически ръководител
Гриша Гаджалов – със специално образование и квалификация: среден техник по строителство и
архитектура, не са приложени в офертата подходящи документи доказващи по безспорен начин
изискуемия опит съгласно обявлението (цит.): „стаж по специалността мин. 5 год.”. Приложените в
офертата документи, за Гриша Гаджалов, а именно – договор от 01.01.2009г. за възлагането му на
управлението на „Стройконсулт” ЕООД (стр.67-73 от плик №1), удостоверение от 03.11.2012г. за
завършен курс „Контрол за качеството на изпълнение на строителството” (стр.74 от плик №1), и
удостоверение от 16.01.2014г, че е преминал курс за длъжностно лице по БЗ в строителството (стр.75
от плик №1), не могат да бъдат приети от Комисията, тъй като по своето съдържание, тези
документи по никакъв начин не доказват изискуемия в обявлението период относно опита
„стаж по специалността мин. 5 год.”.
5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ВанковДунев” ООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ВАНКОВ-ДУНЕВ” ООД, ОП 2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от

да
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Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

да

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
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н.п.

със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Ванков-Дунев”
ООД, гр. Плевен, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на СД „МистралТСС” ООД, гр. Козлодуй, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА СД „МИСТРАЛ-ТСС”, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;
— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
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да

н.п.
да

и Татари”;
Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:
o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;
o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
възможности
и/или
квалификация по чл. 51 от ЗОП;
- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

да

н.п.

да

да

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.
- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
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н.п.
да
да

да

на поръчката:
За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
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да

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на СД „Мистрал-ТСС” гр.
Козлодуй, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с критериите
за подбор или с други изисквания на Възложителя:

- представената на стр.8 в плик №1 банкова гаранция за участие № 1407810004 е със срок на
валидност до 22.08.2014г. Съгласно условията на Възложителя от обявлението за поръчка, раздел
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции, е изискано (цит.): "Когато участникът избере гаранцията за
участие да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: е безусловна и неотменима;
е в полза на Възложителя; е със срок на валидност – не по-малко от 30 календарни дни след
изтичане срока на валидност на офертата;"
Съгласно публикуваното от Възложителя решение по чл.27а ал.5 от ЗОП за настоящата
процедура, срокът за получаване на офертите е удължен до 07.04.2014 г., а минималният срок на
валидност на офертите, съгласно т. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от
офертата е 120 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Броено така,
минималния срок на валидност на банковите гаранции за участие, съобразено с минималния срок на
валдиност на офертите от 120 дни, следва да е не преди 04.09.2014г.
7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Стройкомерс”
ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;
o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
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н.п.

да

10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

да

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.
Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.
- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да

н.п.
да

да
да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
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н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Стройкомерс” ЕООД гр.
София, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя:

- представените в офертата банкова гаранция за участие с Изх. № IABG 7490--L01913 и анекс
към нея Изх. № IABG 7490--L01913А (стр.22-23 от плик №1), е със срок на валидност до
03.09.2014г. Съгласно условията на Възложителя от обявлението за поръчка, раздел
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции, е изискано (цит.): "Когато участникът избере гаранцията за
участие да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: е безусловна и неотменима;
е в полза на Възложителя; е със срок на валидност – не по-малко от 30 календарни дни след
изтичане срока на валидност на офертата;"
Съгласно публикуваното от Възложителя решение по чл.27а ал.5 от ЗОП за настоящата
процедура, срокът за получаване на офертите е удължен до 07.04.2014 г., а минималният срок на
валидност на офертите, съгласно т. IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от
офертата е 120 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. Броено така,
минималния срок на валидност на банковите гаранции за участие, съобразено с минималния срок на
валдиност на офертите от 120 дни, следва да е не преди 04.09.2014г.
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ПСТ Плевен”
ЕООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ПСТ ПЛЕВЕН” ЕООД, ОП1
СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР
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Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

н.п.

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

да

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

н.п.

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

да

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

да

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
н.п.
сгради.
Стр. 62 от 101
Протокол №1 - смр-пътища и читалища-Белене 2014

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
да
н.п.

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

да

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

н.п.

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;

да

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;

да

За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
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3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „ПСТ Плевен”
ЕООД, гр. Плевен, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Марсен”
ООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „МАРСЕН” ООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с

да
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Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.
Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.
- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.
- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

н.п.
да

да
да
н.п.
да
да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
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н.п.

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

НЕ

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Марсен” ООД гр. Плевен,
комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с критериите за подбор
или с други изисквания на Възложителя:
- за предложеният в екипа за изпълнение специалист – контрол на качеството Инж.
Маргарит Попов, с висше военно образование и гражданска квалификация: строителен инженер по
ПГС, не са приложени в офертата подходящи документи доказващи по безспорен начин изискуемия
опит съгласно обявлението (цит.): „стаж като такъв мин. 3 год.”. Приложените в офертата
документи за инж. Маргарит Попов, а именно – сертификат от 27.02.2007г. за обучение за вътрешен
одитор по качеството (стр.66 от плик №1), сертификат за преминат курс за обучение от 30.01.2009г.
за стандарт ISO9001:2008 (стр.67 от плик №1), сертификат от 05.07.2011г за квалификация за
обследване нза ЕЕ на сгради (стр.68 от плик №1), удостоверение от КИИП за пълна проектанска
правоспособност за 2013г. (стр.69 от плик №1), удостоверение от Поделение 62720-Плевен за
заемана офицерска длъжност (стр.70-71 от плик №1), че лицето е било военослужещ-офицер в
периода 08.1980г-01.1994г., и удостоверение от "Марсен" ООД за осигурителния стаж от 08.1994 до
31.12.2012г. (стр.72 от плик №1), не могат да бъдат приети от Комисията, тъй като по своето
съдържание, тези документи по никакъв начин не доказват изискуемия в обявлението период
относно опита „стаж като такъв мин. 3 год.”.
- за предложеният в екипа за изпълнение специалист по здравословни и безопасни условия
на труд (ПБЗ) - инж. Тошко Стефанов, на стр.78 от офертата е представено удостоверение
№ЕН241-019/18.02.2013г. за завършен специален курс "Безопасност и здраве в строителството".
Съгласно чл.7 ал.5 т.1 и т.2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Цит.): обучението по
безопасност и здраве при работа се провежда за лицата по чл. 6, т. 1 (от Наредбата) - не по-рядко от
веднъж на 2 години, а за лицата по чл. 6, т. 2 и т.3 (от Наредбата) - не по-рядко от веднъж на 1
година. Изискването на възложителя посочено в обявлението за специалиста по здравословни и
безопасни условия на труд (ПБЗ) е да притежава актуално удостоверение за безопасни условия на
труд. С оглед датата на издаване на удостоверението на инж. Тошко Стефанов - 18.02.2013г., и
посочения минимален период в Наредба №РД-07-2/16.12.2009, приолженото
в офертата
удостоверение не може да се приеме за актуално.
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10. Комисията пристъпи към разглеждане
на документите в Плик №1
на
„Енергостроймонтаж-Инженеринг” АД, гр. Белене, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
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да

предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн.
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да
да

специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на
„Енергостроймонтаж-Инженеринг” АД, гр. Белене, комисията не установи липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
11. Комисията пристъпи към разглеждане
на документите в Плик №1
на
„Стройпродукт” ЕООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД, ОП 2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на

да
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Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

да

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
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н.п.

“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Стройпродукт”
ЕООД, гр. Плевен, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
12. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Пътни
строежи - Велико Търново” АД, гр. Велико Търново, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, ОП1
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;
Стр. 71 от 101

Протокол №1 - смр-пътища и читалища-Белене 2014

да

да

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

н.п.

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

да

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

н.п.

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

да

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

н.п.

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
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да
н.п.
да

позиция.
- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

да

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

н.п.

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;

да

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;

да

За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Пътни строежи Велико Търново” АД, гр. В. Търново, комисията не установи липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
13. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на Консорциум
„Пътища Белене”, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА КОНСОРЦИУМ „ПЪТИЩА БЕЛЕНЕ”, ОП1
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

н.п.

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;
o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

об

позиция
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1:

Изграждане

и/или

осн.

ремонт

да

н.п.

да

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За

да

и/или
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да

да

рехабилитация на пътища и/или улици;
За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

н.п.

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
да
н.п.

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.
За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

н.п.

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;

да

да

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;

да

За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.
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2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на Консорциум
„Пътища Белене”, гр. София, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
14. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на "Консорциум
Техноком” ДЗЗД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да
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Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

да

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
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н.п.

строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на "Консорциум
Техноком” ДЗЗД, гр. София, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
15. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на Обединение
„Велико Тъново”, гр. Добрич, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ВЕЛИКО ТЪНОВО”, ОП1
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

н.п.
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да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

да

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

н.п.

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
възможности
и/или
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

да

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

да

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

н.п.

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
да
н.п.

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да
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За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.
За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

н.п.

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

да
да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;

да

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;

да

За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на Обединение „Велико
Търново”, гр. Добрич, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- образец №11 (стр.30 от плик №1) по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП от името на обединението,
образец №13 (стр. 12 от плик №1) по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП от името на обединението и образец
№14 (стр.32-33 от плик №1) за електронна кореспонденция от името на обединението, са
декларирани за подпис в лично качество от инж. Валентин Зеленченко – представляващ Обединение
„Велико Търново”, а положените на тях подписи са на инж. Цветанка Радославова - упълномощено
лице от представляващия обединението. Предвид личния характер на тези декларации, същите
могат да бъдат разписани единствено от лицето декларирано, че ги разписва.
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16. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ „Васил
Иванов”, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ”, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
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да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

н.п.

За об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
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да
да

специалността мин. 5 год. – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на ЕТ "Васил
Иванов”, гр. София, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
17. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Данимекс
Груп” ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

НЕ

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за

да
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устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

НЕ

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

НЕ

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

и/или

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

НЕ

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

НЕ

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да

осн.

ремонт

н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;
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н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

НЕ
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да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 "Данимекс Груп" ЕООД, гр.
София, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя:

- на стр.21 в плик №1 от офертата е представена застрахователна полица по чл.171 ЗУТ, чиито
застрахователен лимит не съответства на категорията на строителния обект по смисъла на чл.5 ал.2
т.3 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и
строителството. По условията посочени в обявлението за поръчката, строителния обект е III
категория по ПРВВЦПРС, съгласно посочената разпоредба на Наредбата за задължителното
застраховане, минималната застрахователна сума за строител за строеж III категория, съгласно чл.
137, ал. 1, т. 3 ЗУТ, е 200 000 лв. В приложената в офертата застраховката по чл.171 ЗУТ на
участника е посочен максимален лимит на отговорността 70 000 лева.
- представените референции (стр. 25-26 в плик №1) от Община Трън по т.12 от списъка с
договорите не посочват в съдържанието си период и дата на строителството по смисъла на чл.51.
ал.1 т.2 от ЗОП (цит.): „тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството”;
- представената препоръка (стр. 27 в плик №1) от Параскева Стоянова по т.6 от списъка с
договорите не посочва в съдържанието си период и дата на строителството по смисъла на чл.51.
ал.1 т.2 от ЗОП (цит.): „тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството”;
- от представената референция с Изх.№26-00-330/29.07.2010г. (стр. 28 в плик №1) от Община
Козлодуй не става ясно точно към кой № от посочените строителни обекти по списъка с договорите
се отнася; референцията не посочва в съдържанието си период и дата на строителството по
смисъла на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП (цит.): „тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на
строителството”
- представената референция с Изх.№26-00-68/23.02.2010г. (стр. 29 в плик №1) от Община
Козлодуй, не посочват в съдържанието си, стойност, период и дата на строителството за всеки
от посочените в нея строителни обекти (ОДЗ "Радост" с. Гложене, и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
с. Бутан) по смисъла на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП (цит.): „тези препоръки посочват стойността, датата и
мястото на строителството”;
- за предложеният специалист по ПБЗ – Елена Йовчева Петрова, бакалавър по траспортно
строителство, в офертата не се намират достатъчно доказателства за набиране на изисквания съгласно
обявлението опит „стаж по специалността минимум 2 години”. Като доказващи документи в офертата
са приложени трудови книжки (стр. 61-70 в плик №1), от които се вижда, че лицето е със заверен
стаж в „Данимекс груп” ЕООД на позиция „техник” с прослужено време 1г. и 16 дни в периода
15.08.2008г.-01.09.2009г. В останалите предприятия записани в трудовите книжки в историята на
стажа на лицето, фигурират„Мегалан” – интернет доставчик, където г-жа Петрова е била на позиция
‘оператор’, „Глобъл Проджект” ООД и „Май БГ Фудд” ООД на позицията – продавач-консултант,
който не може да бъде зачетен от Комисията като "стаж по специалността".
Въпреки това, в автобиографията на Елена Петрова (стр. 54-55 в плик №1) се посочва, че в
периодите 01.03.2010г.-17.05.2010г. и 02.06.2013г-до момента, е (била) с работодател „Данимекс
Груп” ООД на заемана длъжност-техник по ЗБУТ. Въпросните периоди в „Данимекс Груп” ООД на
заемана длъжност, не могат да бъдат потвърдени, тъй като не фигурират като информация и данни
записани в приложени към офертата официални доказващи документи - трудови книжки, като
липсата и на друг подходящ документ в офертата доказаващ по безспорен начин посочените периоди
опит в „Данимекс Груп” ООД, водят до невъзможност комисията да приеме посочения в
автобиографията на Елена Петрова стаж в „Данимекс Груп” ООД за периодите 01.03.2010г.17.05.2010г. и 02.06.2013г-до момента, т.к. съгласно практика на Върховния административен съд по
прилагането на ЗОП, автобиографиите не са доказателство за стаж и опит (Решение на ВАС
№2189/17.02.2014г.).
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18. Комисията пристъпи към разглеждане
на документите в Плик №1
на
„Строителство и саниране – инженеринг-консулт” ЕООД, гр. София, за съответствие с
критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГКОНСУЛТ” ЕООД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
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да

поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
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да
да

еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;
2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 от офертата на „Строителство и
саниране-инженеринг-консулт” ЕООД, гр. София, комисията не установи липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
19. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Джи Ти Груп
- Белене” ДЗЗД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ДЖИ ТИ ГРУП - БЕЛЕНЕ” ДЗЗД, ОП1
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

да

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

н.п.

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

да

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от

н.п.
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да

10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.
Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

да

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:

да

За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

да

осн.

ремонт

и/или

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

н.п.

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
да
н.п.

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

да

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

н.п.

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

да
да
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2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;

НЕ

3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;

да

За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;
3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.
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При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за об. позиция 1 на "Джи Ти
Груп-Белене" ДЗЗД, гр. Горна Оряховица, комисията установи следните липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- на стр.42 в плик №1 от офертата е представен обр. №6 по чл.56 ал.1 т.2 от ЗОП подписан от
управителя на ‘Роман 9999” ЕООД – Доко Минков, като декларацията не е попълнена на
оставените празни места по т.3 и т4 в нея;
- информацията за оборота на участника по обр. №7 (стр. 43 в плик №1), списъка на
договорите за строителство по обр. №8 (стр. 125-129 в плик №1), както и списъка на строителните
машини по обр. №9 (стр. 173-175 в плик №1) са представени само за участника-обединение, но не
и за съответен съдружник в обединението. Съгласно чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП – документите по чл.56
ал.1 т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП.
- не е приложена декларация от името на "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД по обр. №11 във връзка
с обстоятелства по чл.56. ал.1 т.8 от ЗОП ;
- за предложеният специалист контрол на качеството – инж. Георги Василев Георгиев, в
офертата не е приложен документ доказващ по безспорен начин, че същия притежава образователноквалификационна степен „магистър”, строителен инженер – специалност „Пътно строителство” или
еквивалент, в съответствие с изискванията на Възложителя посочени обявлението. На стр.208 в плик
№1 е приложена диплома №29202 от дата 13.07.2004г. от Висшата атестационна комисия за
присъждане на Георги Василев Георгиев на образователна и научна степен „доктор” по научна
специалност Строителни материали и изделия и технология на производството им. Тъй като към
датата на издаване на дипломата и присъждането на научната степен „доктор” - 13.07.2004г. е
действала Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите (отм. с
ПМС№202/10.09.2010), в чл.3 ал.1 от споменатия нормативен акт е посочено, че (цит.): „За
докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър" .
Изискването на Възложителя по об. позиция 1, посочено в обявлението за специалиста –
контрол на качеството, е да е с образователна степен “магистър” строителен инженер – специалност
„Пътно строителство” или еквивалент. Съобразно горецитираното и поради липсата в плик №1 на
друг алтернативен подходящ официален документ потвърждаващ търсената от Възложителя
образователно-квалификационна степен „магистър” по съответна специалност, Комисията не може
да приеме диплома №29202 за присъдената степен „доктор” като доказателство за предхождаща
я степен „магистър”, както и посоченото в автобиографията на Георги Василев Георгиев, че
същия е строителен инженер-магистър, т.к. съгласно практика на Върховния административен съд
по прилагането на ЗОП, автобиографиите не са официален документ (Решение на ВАС
№2189/17.02.2014г.).
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ДЖИ ТИ ГРУП - БЕЛЕНЕ” ДЗЗД, ОП2
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП:
Минимален оборот, сходен с предмета на настоящата поръчка
общо за последните три приключени финансови години (2011 г.,
2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям
от:
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да

— 4 800 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 1
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”;

н.п.

— 500 000.00 лв. без ДДС за Обособена позиция № 2 „Частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци
и Татари”;

да

Валидна застраховка "Професионална отговорност " по смисъла
на чл. 171 от ЗУТ за строежи попадащи в обхвата на:

да

o II-ра група, III-та категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за
устройство на територията;

н.п.

o I-ва група, III-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от
Камарата на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от
10.08.2007г.) във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за
устройство на територията.

да

Минималната
застрахователна
сума
по
„Застраховка
професионална отговорност” трябва да покрива минималната
застрахователна сума за този вид строителство, определена с
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).

да

Доказателства
за
технически
квалификация по чл. 51 от ЗОП;

възможности

и/или

- През посл. 5 години (до датата определена за краен срок за
подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни с
предмета и обема на поръчката. Под договори сходни с предм. на
поръчката се разбира договори:
За об позиция 1: Изграждане и/или
рехабилитация на пътища и/или улици;

осн.

ремонт

и/или

да

н.п.

За Об. позиция № 2: Изграждане и/или осн. ремонт на обществ.
сгради.

да

Под договори сходни с обема на поръчката се разбират договор/-и
на обща стойност равна или по-голяма от: 4 800 000 лв. без ДДС за
Об. позиция № 1; 500 000 лв. без ДДС за Об. позиция № 2.

да

- Валидно вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи, както
следва:
II-ра група, III-та катег. за Об. позиция 1 или еквивал. документ;
I-ва група, III-та категория, за Об. позиция 2 или еквивал.документ.

да
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н.п.
да

- Внедрени системи за управление на качеството и на околната
среда, съответно ISO 9001:2008 и ISO 14 001:2004, или
еквиваленти, с обхват сходен с предмета на поръчката по съотв. об.
позиция.

да

- Участникът разполага със техничесно оборудване за изпълнение
на поръчката:

да

За об. позиция №1:Асфалтополагаща машина 1.бр, Транспортна
техника - самосвали 2бр., Транспортна техника – бордови камион
1бр., Мини багер 1бр.,Микробус 1бр.,Валяк вибрационен до 10 тона
1бр.,Валяк до 10 тона 1бр.,Фугорезачка 2 бр.

н.п.

За об. позиция № 2: 1бр. Строително скеле – мин. 500 кв. м.

да

Екип за изпълнение на поръчката:

да

За об.позиция 1:
1). Ръководител обект/техн. ръководител с образов. степен
“Магистър” със специалност „Пътно строителство” /или еквивал./
със стаж по специалността минимум 5 год – 1 брой;

н.п.

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – строител. инженер – специалност „Пътно
строителство” или еквивал., със стаж като такъв минимум 3 год – 1
брой;
3). Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ),
с образов. степен минимум „Бакалавър” – висше техн. образов. или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безоп. условия на труд,
със стаж по специалността минимум 2 год– 1бр; Ръководитеят на
обекта и специалистът ПБЗ са различни лица;
За об. позиция 2:
1). Ръководител обект/техн. ръководител със мин. средно
специално техн. образования „строителство и архитектура” /или
еквивал./, или висше строително техн. образов., със стаж по
специалността мин. 5 год. – 1 брой;

да

2). Специалист – контрол на качеството, с образов. степен
“Магистър” – висше техн. образов. или еквивал., със стаж като
такъв мин. 3 год.-1 брой;

да

3). Специалист по здравосл. и безопасни условия на труд (ПБЗ), с
образов. степен мин. „Бакалавър” – висше техн. образование или
еквивал., притежаващ актуално удостов. за безопасни условия на
труд със стаж по специалността мин.2 год.-1бр. Ръководителят на
обекта и специалистът ПБЗ да са различни лица.

НЕ
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да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за об. позиция 2 на "Джи Ти
Груп-Белене" ДЗЗД, гр. Горна Оряховица, комисията установи следните липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- информацията за оборота на участника по обр. №7 (стр. 42 в плик №1), списъка на
договорите за строителство по обр. №8 (стр. 125-126 в плик №1), както и списъка на техническото
оборудване по обр. №9 (стр. 155 в плик №1) са представени само за участника-обединение, но не и
за съответен съдружник в обединението. Съгласно чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП – документите по чл.56
ал.1 т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП.
- не е приложена декларация от името на "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД по обр. №11 във
връзка с обстоятелства по чл.56. ал.1 т.8 от ЗОП;
- предложеният специалист по ЗБУТ – Пламен Станев, не притежава висше техническо
образование, в съответствие с изискванията на Възложителя посочени обявлението. На стр.194 в плик
№1 е приложена диплома за висше образование НВ №795876/1986г. от Киевския институт по
народно стопанство за завършена специалност „икономика на труда”, призната съгласно закона с
приложен документ от МОН. В дипломата е посочено, че на Пламен Станев му се присъжда
квалификация икономист. Съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС №125/24.06.2002г. (публикуван на сайта на
Министерството на образованието и науката в раздел „Нормативни актове”, секция „ПМС и
РМС”), след направена съпоставка от страна на Комисията, се установи, че специалността икономика
(професионалното направление ‘икономика’) се отнася към областта на висше образование на
социалните, стопански и правни науки, а не към Техническите науки. Комисията направи справка
и с „Класификация на областите на образование и обучение” (КОО, 2008) на Националния
статистически институт, където в раздел 5 стр.42 за „Технически науки, производство и
строителство”, не се намира „Икономика или икономика на труда” за техническа специалност, но
същата се намира на стр.32 в раздел 3, т.314 „Обществени, стопански и правни науки” –
Икономически науки.
Изискването на Възложителя посочено в обявлението за предложения специалист ЗБУТ е,
същия да е с образователна степен мин. „бакалавър” и висше техническо образование или
еквивалент. Съобразно горецитираното, Комисията не може да приеме предложения за
специалист по ЗБУТ Пламен Станев като покриващ критериите, тъй като специалността и
образованието на същия не удовлетворява изискването на Възложителя по смисъла на
обявлението, а именно - висше техническо образование или еквивалент, т.к. съгласно посочената
правна уредба специалността „икономика на труда” не е техническа специалност и не попада в
областта на висшето образование по „технически науки”.
Също така, на стр.195 от офертата е представено удостоверение №132/05.08.2008г. за
преминато обучения по "Осигуряване на задравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи" на Пламен Станев. Съгласно чл.7 ал.5 т.1 и т.2 от Наредба № РД07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (Цит.): обучението по безопасност и здраве при работа се провежда за
лицата по чл. 6, т. 1 (от Наредбата) - не по-рядко от веднъж на 2 години, а за лицата по чл. 6, т. 2 и т.3
(от Наредбата) - не по-рядко от веднъж на 1 година. Изискването на възложителя посочено в
обявлението за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд (ПБЗ) е да притежава
актуално удостоверение за безопасни условия на труд. С оглед датата на издаване на
удостоверението на Пламен Станев - 05.08.2008г., и посочения минимален период в Наредба №РД07-2/16.12.2009, приолженото в офертата удостоверение не може да се приеме за актуално.
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ІІI. Във връзка с констатациите по т.II на настоящия протокол за липсите, редовността
и съответствието на документите в плика №1 в офертите на участниците с критериите за
подбор, поставени от Възложителя, Комисията изисква от следните участници, да попълнят
липси или отстранят несъответствията в документите си за подбор в плик №1 на офертите си,
като представят в срока по чл.68 ал.9 от ЗОП:
1. Обединение „Пътища Димас”, гр. София,, следните изискуеми документи:
1.1 Валидна застрахователна полица по чл.171 ЗУТ, съобразена с изискванията на
Възложителя посочени в обявлението за поръчката, както и по смисъла на чл.24 ал.4 от Правилника
за прилагане на ЗОП;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
2. Консорциум „Ремонти ВТ”, гр. В. Търново,, следните изискуеми документи:
2.1. Попълнена декларация по образец №20 от документацията за участие на съдружника
„Класик 95” ЕООД;
2.2. Договор за създаване на обединение, допълнително споразумение, или анекс, с
допълващи клаузи в съответствие с чл.25 ал.8 от ЗОП, определящи кои съдружници (членове) в
обединението, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието
на съдружниците при изпълнение на дейностите“;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
3 . „Стройконсулт” ЕООД, гр. Плевен,, следните изискуеми документи:
3.1 Доказателства, че предложеният ръководител обект/технически ръководител инж.
Гриша Гаджалов, има изискуемия опит съгласно обявлението (цит.): „стаж по специалността мин.
5 год.”, или замяната му с друго лице за тази позиция - ръководител обект/технически
ръководител, придружено с безспорни подходящи доказателства за опит и образование съгласно
обявлението (цит.): мининимум средно специално техническо образование „строителство и
архитектура” /или еквивал./, или висше строително техническо образование, и със „стаж по
специалността мин. 5 год.”. В случай на замяна с друго лице, участникът представя отново списъка
на екипа за изпълнение на строителството по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности,
Информация и формалности" от обявлението за поръчката, където да фигурира името на
включеното ново лице. За новопредложеното лице се представят всички придружаващи списъка
документи и образци, посочени изчерпателно в т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности,
Информация и формалности" от обявлението.
("Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с
изискванията за подбор е допустима" - справка практиката на Върховния административен съд
(ВАС) по прилагане на ЗОП - Решение №5045/10.04.2013г. и Решение №5973/07.05.2014г.)
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
4 . СД „Мистрал-ТСС” гр. Козлодуй,, следните изискуеми документи:
4.1 Гаранция за участие според условията на Възложителя посочени в обявлението, или анекс
към предствената в офертата банкова гаранция за участие, за удължаване до необходимия минимален
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срок на валидност (не преди 04.09.2014г.), и по смисъла на чл.24 ал.4 от Правилника за прилагане на
ЗОП;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
5 . „Стройкомерс” ЕООД гр. София,, следните изискуеми документи:
5.1 Гаранция за участие според условията на Възложителя посочени в обявлението, или анекс
към предствената в офертата банкова гаранция за участие, за удължаване до необходимия минимален
срок на валидност (не преди 04.09.2014г.), и по смисъла на чл.24 ал.4 от Правилника за прилагане на
ЗОП;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
6 . „Марсен” ООД, гр. Плевен,, следните изискуеми документи:
6.1 Доказателства, че предложеният специалист - контрол на качеството инж. Маргарит
Попов, има изискуемия опит съгласно обявлението (цит.): „стаж като такъв мин. 3 год.”, или
замяната му с друго лице за тази позиция - специалист-контрол на качеството, придружено с
безспорни подходящи доказателства за опит и образование съгласно обявлението (цит.): "Магистър"
– висше техническо образование или еквивалент, и със „стаж като такъв мин. 3 год.”. В случай на
замяна с друго лице, участникът представя отново списъка на екипа за изпълнение на строителството
по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от обявлението за
поръчката, където да фигурира името на включеното ново лице. За новопредложеното лице се
представят всички придружаващи списъка документи и образци, посочени изчерпателно в т.6 раздел
III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от обявлението.
6.2. Актуален документ (удостоверение) за преминато обучение/курс/ за безопасни условия
на труд на инж. Тошко Стефанов, съгласно правната уредба по Наредба №РД-07-2/16.12.2009, или
замяната му с друго лице за тази позиция - специалист ПБЗ, придружено с безспорни подходящи
доказателства за опит и образование съгласно обявлението (цит.): „Бакалавър” – висше техническо
образование или еквивалент, със „стаж по специалността мин. 2 год.” и с актуален документ
(удостоверение) за преминато обучение/курс/ за безопасни условия на труд, съгласно правната
уредба на Наредба №РД-07-2/16.12.2009. В случай на замяна с друго лице, участникът представя
отново списъка на екипа за изпълнение на строителството по т.6 раздел III.2.3)"Технически
възможности, Информация и формалности" от обявлението за поръчката, където да фигурира
името на включеното ново лице. За новопредложеното лице се представят всички придружаващи
списъка документи и образци, посочени изчерпателно в т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности,
"Информация и формалности" от обявлението.
("Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с
изискванията за подбор е допустима" - справка практиката на Върховния административен съд
(ВАС) по прилагане на ЗОП - Решение №5045/10.04.2013г. и Решение №5973/07.05.2014г.)
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
7. Обединение „Велико Търново”, гр. Добрич,, следните изискуеми документи:
7.1. Попълнени декларации от документацията за участие по образец №11, образец №13 и образец
№14, от името на обединението, подписани лично от инж. Валентин Зеленченко – представляващ
Обединение „Велико Търново”;
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Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
8. "Данимекс Груп" ЕООД, гр. София,, следните изискуеми документи:
8.1. Валидна застрахователна полица по чл.171 ЗУТ, съобразена с изискванията на Възложителя
посочени в обявлението за поръчката, както и по смисъла на чл.24 ал.4 от Правилника за прилагане
на ЗОП, с лимит на отговорност - минимална застрахователна сума за строител, отговаряща на
групата и категорията строеж по чл.5 ал.2 т.3 от Наредбата за условията и реда за задължителното
застраховане в проектирането и строителството.
8.2. Референции за обектите по т.6 и т.12 от списъка с договори, с минимално съдържание и
изискуемо описание, съгласно изискванията на чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП; Писмено допълнение, или друг
подходящ писмен документ от Община Трън и Параскева Стоянова, които да съдържат период и
дата на строителството за обектите по т.6 и т.12 от списъка с договорите, в съответствие с
изискването на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП.
8.3. Писмено пояснение, относно референция с Изх.№26-00-330/29.07.2010г. от Община Козлодуй, с
посочване към коя точно позиция от строителни обекти в списъка с договорите се отнася, и с
информация според изискването на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП - ) за периода и дата на извършване на
строителството;
8.4. Писмено допълнение, или друг/-и подходящ/-и писмен/-и документ/-и от органа издал
референция с Изх.№26-00-68/23.02.2010г., който (които) да съдържа(-т) , стойности, период, дата на
извършване на строителството, според изискването на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП, по отделно посочени
за всеки един от обектите - ОДЗ "Радост" с. Гложене и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий с. Бутан;
В случай, че в правото си по реда на чл.68 ал.10 изречение първо от ЗОП, участникът
представи допълнителни документи- референции за други изпълнени договори, непосочени от него в
първоначално подадената му оферта, участникът представя отново списъка с договорите за
строителство, по образец от документацията за участие, в който да са включени и представяните
допълнително по реда на чл.68 ал.10 ЗОП изпълнени договори. Задължително се представят и
референции за тях от съответния възложител на строителството, в съдържанието на които
референции, да са посочени ясно стойност, дата, място на извършване на строителството, както и
дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Референция
издавана за няколко строителни обекта следва да съдържа разбивка за всеки конкретен
строителен обект, за който да се посочва период и дата на извършване на строителството,
конкретната му стойност, и дали изпълнението му е в съответствие с нормативните изисквания,
според изискването на чл.51. ал.1 т.2 от ЗОП.
8.5 Доказателства, че предложеният специалист по ПБЗ – Елена Йовчева Петрова, има
изискуемия опит съгласно обявлението (цит.): „стаж по специалността минимум 2 години”, или
замяната ѝ с друго лице за тази позиция - специалист по ПБЗ, придружено с безспорни
подходящи доказателства за опит и образование съгласно обявлението (цит.): „Бакалавър” – висше
техническо образование или еквивалент, и със „стаж по специалността минимум 2 години”.
В случай на замяна с друго лице, участникът представя отново списъка на екипа за
изпълнение на строителството по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и
формалности" от обявлението за поръчката, където да фигурира името на включеното ново лице. За
новопредложеното лице се представят всички придружаващи списъка документи и образци, посочени
изчерпателно в т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от
обявлението.
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("Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с
изискванията за подбор е допустима" - справка практиката на Върховния административен съд
(ВАС) по прилагане на ЗОП - Решение №5045/10.04.2013г. и Решение №5973/07.05.2014г.)
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
9. "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД, гр. Горна Оряховица,, следните изискуеми документи по плик №1
за обособена позиция 1:
9.1. Декларация по обр. №6 за обстоятелства по чл.56 ал.1 т.2 от ЗОП подписан от управителя на
"Роман 9999" ЕООД – Доко Минков, като декларацията да е попълнена и в т.3 и т.4 в нея.
9.2. Попълнени и подписани образци №7, №8 и №9 от документацията за участие и за съответен
съдружник в обединението, чрез който опит и технически възможности, обединението като участник
доказва съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор по това изискване.
9.3. Попълнена и подписана декларация от името на "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД по обр. №11 от
документацията за участие, във връзка с обстоятелства по чл.56. ал.1 т.8 от ЗОП.
9.4. Доказателства, че предложения специалист - контрол на качеството инж. Георги Василев
Георгиев, има изискуемата образователно-квалификационна степен съгласно обявлението (цит.):
„магистър”, строителен инженер – специалност „Пътно строителство” или еквивалент, или замяната
му с друго лице за тази позиция придружено с безспорни подходящи доказателства за притежавана
образователно-квалификационна степен и опит, съгласно обявлението (цит.): „магистър”, строителен
инженер – специалност „Пътно строителство” или еквивалент, и със „стаж като такъв мин. 3 год.”.
В случай на замяна с друго лице, участникът представя отново списъка на екипа за изпълнение на
строителството по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от
обявлението за поръчката, където да фигурира името на включеното ново лице. За новопредложеното
лице се представят всички придружаващи списъка документи и образци, посочени изчерпателно в т.6
раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от обявлението.
("Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с
изискванията за подбор е допустима" - справка практиката на Върховния административен съд
(ВАС) по прилагане на ЗОП - Решение №5045/10.04.2013г. и Решение №5973/07.05.2014г.)
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
10. "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД, гр. Горна Оряховица,, следните изискуеми документи по плик
№1 за обособена позиция 2:
10.1. Попълнени и подписани образци №7, №8 и №9 от документацията за участие и за съответен
съдружник в обединението, чрез който опит и технически възможности, обединението като участник
доказва съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор по това изискване.
10.2. Попълнена и подписана декларация от името на "Джи Ти Груп-Белене" ДЗЗД по обр. №11 от
документацията за участие, във връзка с обстоятелства по чл.56. ал.1 т.8 от ЗОП.
10.3. Доказателства, че предложения специалист по ЗБУТ – Пламен Станев, притежава висше
техническо образование-бакалавър или еквивалент, или замяната му с друго лице за тази
позиция придружено с безспорни подходящи доказателства за притежавано образование съгласно
обявлението (цит.): висше техническо образование-бакалавър или еквивалент, попадащо в областта
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на висше образовние "Технически науки", съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125/24.06.2002г. В случай на
замяна с друго лице, участникът представя отново списъка на екипа за изпълнение на строителството
по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от обявлението за
поръчката, където да фигурира името на включеното ново лице. За новопредложеното лице се
представят всички придружаващи списъка документи и образци, посочени изчерпателно в т.6 раздел
III.2.3)"Технически възможности, Информация и формалности" от обявлението.
10.4. Актуален документ (удостоверение) за преминато обучение/курс/ за безопасни условия на труд
на Пламен Станев съгласно правната уредба на Наредба №РД-07-2/16.12.2009, или замяната му с
друго лице за тази позиция - специалист ПБЗ, придружено с безспорни подходящи доказателства
за опит и образование съгласно обявлението (цит.): „Бакалавър” – висше техническо образование
или еквивалент, със „стаж по специалността мин. 2 год.” и с актуален документ (удостоверение)
за преминато обучение/курс/ за безопасни условия на труд съгласно правната уредба на Наредба
№РД-07-2/16.12.2009. В случай на замяна с друго лице, участникът представя отново списъка на
екипа за изпълнение на строителството по т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности,
Информация и формалности" от обявлението за поръчката, където да фигурира името на
включеното ново лице. За новопредложеното лице се представят всички придружаващи списъка
документи и образци, посочени изчерпателно в т.6 раздел III.2.3)"Технически възможности,
Информация и формалности" от обявлението.
("Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с
изискванията за подбор е допустима" - справка практиката на Върховния административен съд
(ВАС) по прилагане на ЗОП - Решение №5045/10.04.2013г. и Решение №5973/07.05.2014г.)
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
IV. Въз основа на работата си Комисията установи и посочи гореописаните липси на
документи и/или несъответствия в офертите на участниците, с изисквания по критериите за
подбор поставени от Възложителя. На основание чл.68 ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.68 ал.9 от
ЗОП, настоящия протокол се изпраща до всички участници с указания за отстраняване на
несъответствията и нередовностите по офертите на съответните участници. Участниците, от
които това се изисква, представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни
дни от получаване на настоящия протокол. По смисъла на чл.68 ал.9 от ЗОП участникът няма
право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на
несъответствията, посочени в протокола.
След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията ще пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за
подбор, поставени от възложителя. След преценка за съответствие на представените допълнително
документи, Комисията ще прецени окончателно доколко всеки участник отговаря на изискванията на
Възложителя, като съгласно чл.68 ал.10 от ЗОП "комисията не разглежда документите в плик № 2
на участниците, които не отговарят на критериите за подбор". Комисията ще уведоми всички
подали оферти в настоящата процедура по подходящ и допустим по смисъла на чл.58а ал.2 ЗОП
способ – чрез електронна поща, поставяне на съобщение на своя Интернет-адрес в профила на
купувача http://obshtina.belene.net/pp.htm, по факс, или друг ускорен способ, за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите оферти.
Съгласно чл.68 ал.11 от ЗОП, Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация
от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3,
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на
участниците.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 ал.1 и ал.5 ЗОП, и
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал.2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването
им.

Настоящият протокол се състави на 19/05/2014 г. и следва да бъде изпратен до всички
участници в срок до 17:00 часа на 23.05.2014 г .
Председател:
Калоян Прокопиев

_______/п/______

Членове :
1. Ирина Чоранова

_______/п/________

2. Инж. Христина Иванова-Мънева

_______/п/________

3. Цветомир Цветанов

________/п/_______

4. Синела Арабаджиева

________/п/_______

5. Лидия Врайкова

_______/п/________

6. Дима Атанасова

_______/п/________
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