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 №262/21.03.2014г. 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.2 от ЗОП,
публикувана в РОП с идент № 00661-2014-0004, с предмет: „Изпълнение на строителен
надзор по проект „Рехабилитация на общински пътища в община белене и частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”:
На 21/03/2014г., от 10:00ч. в зала №26 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед №262/21.03.2014г. 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. Стефка Кънева Иванова - ст. специалист „ГТО” в Община Белене;
3. инж. Камелия Веселинова-Маринова – мл. експерт "ИРиОП" в Община Белене;
4. Цветомир Николаев Цветанов - гл. експерт „ИР и ОП” в Община Белене;
Резервни членове:
1. Синела Павлова Арабаджиева – старши счетоводител в Община Белене;
2. Маргарита Петкова Терзиева - гл. счетоводител в Община Белене.
Председателят на комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти
по чл.57, ал. 4 от ЗОП.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на
участниците.
Постъпили са оферти, както следва:
Регистрационен
номер на
офертата

Дата и час на получаване на
офертата

1. „ВМЛ-Консулт” ЕООД, гр. София

53-00/36

14/03/2014 г., 11:52 ч.

2.

26-00/83

17/03/2014 г., 11:00 ч.

26-00/91

20/03/2014 г., 10:50 ч.

26-00/92

20/03/2014 г., 10:51 ч.

26-00/93

20/03/2014 г., 10:52 ч.

№

3.
4.
5.

Наименование на участника

„Пешев” ЕООД, гр. Пловдив
„БГ Инженеринг” ЕООД,
гр. София
„Трансконсулт-БГ” ООД,
гр. София
ЕТ „Зоя Паскалева”,
гр. Плевен
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„Пътконсулт 2000” ЕООД,
гр. София
Обединение „ДВЖ-Контрол”,
гр. Шумен
„Кимтекс ЛС” ООД,
гр. Плевен
„Г И Д - Г Консулт” ЕООД,
гр. София
„Пловдивинвест” АД,
гр. Пловдив
„Експертинвест” АД,
гр. Видин
„Пътинвест - инженеринг” АД,
гр. София
„Агроводинвест” ЕАД,
гр. София
„Инфра Инвест” ДЗЗД,
гр. Пловдив

26-00/94

20/03/2014 г., 10:54 ч.

13-00/43

20/03/2014 г., 10:55 ч.

26-00/95

20/03/2014 г., 10:57 ч.

26-00/96

20/03/2014 г., 10:59 ч.

25-00/90

20/03/2014 г., 11:01 ч.

25-00/91

20/03/2014 г., 11:02 ч.

25-00/92

20/03/2014 г., 11:30 ч.

26-00/97

20/03/2014 г., 11:36 ч.

25-00/93

20/03/2014 г., 16:46 ч.

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 откритото заседание на комисията присъстваха представители на следните
участници:
№
1.
2.

Участник
„Пътинвест - инженеринг” АД,
гр. София
„Агроводинвест” ЕАД,
гр. София

Представител

Пълномощно

Боряна Митева Цанова

246/17.03.2014 г.

инж. Иван Вълов Христов

упълномощен с
пълномощно

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 „ВМЛ-Консулт” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. София - 1505, ул. „Черковна” №7, офис 21, ЕИК
131395468, с представител Владимир Лаков Петков, с подадена оферта вх. №5300/36/14.03.2014 г.
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 „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пешев” ЕООД, със
седалище и адрес на управление обл. Пловдив, с. Първенец - 4000, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” №20, ЕИК 115742567, с управител Свилен Николов Пешев, с подадена оферта вх.
№26-00/83 от 17.03.2014 г.
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 „ПЕШЕВ” ЕООД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
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препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
н.п.
да
да
да
да

3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БГ Инженеринг” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1797, жк. „Младост” №1, бл. 98А, вх. Б, ет. 8,
ап. 39, ЕИК 175056206, с управител Бойка Стефанова, с подадена оферта вх. №26-00/91 от
20.03.2014 г.
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 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Плик/Документи
да
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
да
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
да
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
да
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
н.п.
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
н.п.
- Документ за регистрация по ЗДДС
да
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
н.п.
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
да
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
да
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
да
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
да
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чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
да
да

да
да
да
н.п.
да
да
да
да

4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Трансконсулт - БГ” ООД,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев”
№15, бл. 98А, вх. Б, ет. 8, ап. 39, ЕИК 121389659, с управител Петя Найденова, с подадена
оферта вх. №26-00/92/20.03.2014 г.
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 „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ” ООД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
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- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;

да
н.п.

- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да

да
да
да
да
да
да
да
не
да

да
н.п.
да
да
да
да

5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ „Зоя Паскалева”, със
седалище и адрес на управление гр. Плевен - 5800, жк. „Дружба”, бл. 426, вх. А, ап. 17, ЕИК
114653133, с управител Зоя Георгиева Паскалева, с подадена оферта вх. №26-00/93 от
20.03.2014 г.
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 ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните за договори услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
да
да
н.п.
н.п.
да
н.п.
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
н.п.
да
да
да
да

6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътконсулт 2000” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1680, ул. „Дойран” 9А, ЕИК 130086390, тел.:
02/958 64 84, факс: 02/958 64 77, e-mail: s.nikolova@patkonsult.net с управител инж. Свобода
Константинова Николова, с подадена оферта вх. №26-00/94 от 20.03.2014 г.
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
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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”. В
плик № 2 се намери ценово 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.
7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Обединение „ДВЖ Контрол”, със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. „Васил Левски” 29, вх.
Г, с подадена оферта вх. №13-00/43 от 20.03.2014 г. Обединението се представлява от
Димитринка Костова Христова, съгласно договора за учредяване на Обединение „ДВЖ Контрол”, учредено със споразумение за съвместна дейност, между:
1.
2.

„Ди Ви Консулт БГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
ул. „Васил Левски” №29, вх. Г, ЕИК 200308719, представлявано от
Димитринка Костова Христова;
„ЖОК - Контрол” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул.”Гурко” №28, ЕИК 5104246865, представлявано от Жоро Александров
Дъбов.

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.
КОНСТАТИРАНО НАЛИЧИЕ В ОФЕРТАТА
НА ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ - КОНТРОЛ”
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Заверени от съдружниците документи за регистрация или ЕИК
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документи за регистрация по ЗДДС на съдружниците
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
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финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3

да
да
не
да

да
да
да
н.п.
да
да
да
да

8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Кимтекс - ЛС” ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Плевен - 5800, ул. „Дойран” №71, ЕИК 824124548, с
управител Инж. Людмил Георгиев Духлевски, с подадена оферта вх. №26-00/95 от
20.03.2014г.
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 „КИМТЕКС - ЛС” ООД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
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- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;

да

- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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9. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ГИД – Г Консулт” ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. София - 1362, кв. „Суходол”, ул. „Банска Бистрица”
№4, ЕИК 201190437, с управител Гено Колев Генов, с подадена оферта вх. №26-00/96 от
20.03.2014 г.
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 „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД
Плик/Документи
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ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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10. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пловдивинвест” АД, със
седалище и адрес на управление гр. Пловдив - 4000, бул. „Руски” №15, ЕИК 825240527, с
изпълнителен директор Петър Веселинов Ангелов, с подадена оферта вх. №25-00/90 от
20.03.2014 г.
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 „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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11. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Експертинвест” АД, със
седалище и адрес на управление гр. Видин - 3700, ул. „Осман Пазвантоглу” №2А, ЕИК
105580298, с изпълнителен директор Мирослава Илиева Лозанова, с подадена оферта вх.
№25-00/91 от 20.03.2014 г.
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 „ЕКСПЕРТИНВЕСТ” АД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
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- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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12. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътинвест инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1619, бул. „Цар Борис III”
№257, ЕИК 831643582, с изпълнителен директор инж. Валентин Венев Зарев, с подадена
оферта вх. №25-00/92 от 20.03.2014 г.
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 „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория.
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
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- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;

да
да
да

- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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13. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Агроводинвест” ЕАД, със
седалище и адрес на управление гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК
121758166, с изпълнителен директор инж. Красимир Спасов Цветанов, с подадена оферта вх.
№26-00/97 от 20.03.2014 г.
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 „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
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- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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14. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Инфра - Инвест” ДЗЗД,
със седалище и адрес на управление гр. Пловдив - 4000, бул. „Руски” №5, ет. 2, офис 101, с
подадена оферта вх. №25-00/93 от 20.03.2014 г. Обединението се представлява от
Димитринка Костова Христова, съгласно договора за учредяване на „Инфра - Инвест”
ДЗЗД е учредено със споразумение за учредяване на обединение, между:
1.

„Ай Ти Ем Проджект” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Красна поляна”, бул. „Копривщица” №19А, вх. Б, ет.1, ЕИК 202758063,
представлявано от Стоянка Димитрова Нонова;

2.

„План Инвест Пловдив” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив 4002, бул.”Копривщица” №19А, ЕИК 200775103, представлявано от
инж. Николай Георгиев Костурков.

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
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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 „ИНФРА - ИНВЕСТ” ДЗЗД
Плик/Документи
ПЛИК 1
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника - образец №1;
- Административни сведения - образец №2;
- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код;
- Заверени от съдружниците документи за регистрация или ЕИК
- Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него;
- Декларация по чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП от членовете на обединението
- Документ за регистрация по ЗДДС
- Документи за регистрация по ЗДДС на съдружниците
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал)
- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от
ЗОП
- Декларация за запознаване с мястото на изпълнение и условията на
процедурата (оригинал);
- Документ за внесена гаранция за участие
- Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и
техническите възможности и квалификация на участника:
- Валидна към крайната дата за подаване на офертите застраховка по
чл.171 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та
категория;
- Информация за общия оборот на участника за трите приключили
финансови години - 2011г., 2012г. и 2013;
- Отчет за приходи и разходи (ОПР) за трите приключили финансови:
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2013 г.
- Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51
от ЗОП:
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните
три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на
офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от
препоръки за добро изпълнение;
- Списък на екипа за изпълнение на поръчката;
- Заверено копие от Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128
от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно
чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
- 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
ПЛИК 2
ПЛИК 3
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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, с изключение на офертата на „Пътконсулт 2000” ЕООД.
С извършване на горепосочените действия на комисията, приключи публичното
задседание, в съответствие с чл.68 ал.6 от ЗОП. Комисията продължи работата си при
закрити врата.
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:
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ВМЛКонсулт” ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „ВМЛ-Консулт”
ЕООД, гр. София, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
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2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Пешев” ЕООД, с. Първенец, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ПЕШЕВ” ЕООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Пешев” ЕООД, с.
Първенец, обл. Пловдив, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „БГИнженеринг” ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „БГ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
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„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;
- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

не

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „БГ-Инженеринг”
ЕООД, гр. София, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия
с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- на стр.17 в плик №1 от офертата на участника, обр. №18 за информацията за общия
оборот на участника за трите приключили финансови години - 2011г., 2012г. и 2013 не е
попълнен коректно. В справката информация за специализирания оборот, съгласно чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП, са попълнени стойности за оборот, които не корепондират с изисквания посочени са за 2011 - 13 лв., 2012- 55 лв., 2013 - 65 лв., и общо за периода - 133 лв.; липсва
уточнение дали става въпрос за хиляди лева.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Трансконсулт - БГ” ООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ” ООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот за последните
три приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в

да
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зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си в размер равен или по-голям от 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;
- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Трансконсулт-БГ”
ООД, гр. София, комисията установи следните липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- на стр.23 в плик №1 от офертата на участника, обр. №18 за информацията за общия
оборот на участника за трите приключили финансови години - 2011г., 2012г. и 2013 не е
попълнен коректно. В графата за 2013г. не е попълнено нищо. Въпреки това, в образец № 8
от списъка на основните договори за услуги изпълнени от участника през последните 3
години, фигурира договор с ДП "Пристанищна инфраструктура", като е посочен период на
изпълнение 01.2013г. - 09.2013г., както и от АПИ-обл. Ямбол за път с.Веселиново-с. Окоп.
Посочен е период от 09.06.2011г.-09.2013г. По този повод в клетката на таблицата от обр.
№18 за информацията за общия оборот следва да има запис, в случай, че участника има
изпълнявани договори в периода за 2013г.
- не е представен ОПР за 2013г. - съгласно условията за участие в процедурата;
5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ „Зоя
Паскалева”, гр.Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот за последните
да
три приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в
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зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си в размер равен или по-голям от 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;
- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на ЕТ „Зоя Паскалева”,
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
Обединение „ДВЖ - Контрол”, гр. Шумен, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ-КОНТРОЛ”
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
не
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
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82 000.00 лева без ДДС;
- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на Обединение „ДВЖКонтрол”, гр. Шумен, комисията установи следните липси или нередовности,
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя:
- на стр.43 в плик №1 от офертата на участника, обр. №8 към списъка на основните
договори на съдружника "Жок-Контрол" ООД, сходни с предмета на поръчката, са
представени препоръчки само за договори с поредни № от обр.8 - 1, 2, 3 и 5. За
останалите договори от списъка не са представени референции. Представени са пет копия на
договори между "Жок-Контрол" ООД и "Интертайм Континентал" АД гр. София ЕИК
831253098, 4 броя копия на договори между "Жок-Контрол" ООД и "Биомашиностроене" АД
гр. Пловдив ЕИК 115006845, 2 бр. копия на договори между "Жок-Контрол" ООД и
специализирана болница "Проф. Иван Киров" ЕАД гр. София, ЕИК 000689150, 2 броя копия
на договори между "Жок-Контрол" ООД и ЕТ "Миглена-Николай Делииванови" гр. София,
ЕИК 121557313. Така представени самостоятелно без подкрепящи референци от
съответния възложител/клиент за качеството на изпълнение на възложената работа,
договорите не могат да бъдат приети от комисията като доказателство по смисъла на
чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП (цит.): "придружен от препоръчки за добро изпълнение."
- не е представен ОПР за 2013г. на "Жок-Контрол" ООД гр. София - съгласно
условията за участие в процедурата;
7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Кимтекс - ЛС” ООД, гр. Плевен, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „КИМТЕКС - ЛС” ООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни

да
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с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;
- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Кимтекс-ЛС” ООД,
гр. Плевен, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „ГИД –
Г Консулт” ЕООД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ГИД – Г КОНСУЛТ” ЕООД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да
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При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „ГИД-Г Консулт”
ЕООД, гр. София, 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
„Пловдивинвест” АД, гр. Пловдив, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Пловдивинвест” АД,
гр. Пловдив, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на
„Експертинвест” АД, гр. Видин, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ЕКСПЕРТИНВЕСТ” АД
съответствието с изискванията за подбор
Отговаря ли участникът на поставените минимални изисквания както следва:
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- Доказателства за икономическо и финансово състояние на
участника по смисъла на чл.50 от ЗОП
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Експертинвест” АД,
гр. Видин, 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
„Пътинвест - инженеринг” АД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по

да
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чл. 51 от ЗОП;
- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София, 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
„Агроводинвест” ЕАД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „АГРОВОДИНВЕСТ” ЕАД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.

да

Стр. 28 от 31

Протокол №1 - строителен надзор - пътища и читалища 2014

бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Агроводинвест”
ЕАД, гр. София, 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
„Инфра - Инвест” ДЗЗД, гр. София, за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя.
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА „ИНФРА - ИНВЕСТ” ДЗЗД
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
- валидна към датата на подаване на офертата застраховка
„Професионална отговорност " по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория;

да

- минимален документално доказан общ оборот 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 90 000 лв. /Деветдесет
хиляди лева/ без ДДС;
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП;

да

- последните 3 (три) години (до датата определена за краен срок
за подаване на офертите) участникът е изпълнил договор/и, сходни
с предмета и обема на настоящата поръчка. Под договор/и сходни
с предмета на настоящата поръчка следва се разбира договор/и
за упражняване на независим строителен надзор за
строителство. Под „сходни с обема на поръчката" следва да се
разбират договор/-и на обща стойност равна или по-голяма от
82 000.00 лева без ДДС;

да

- Валиден към крайната дата за подаване на офертите Лиценз за
упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ.
бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към
него списък на правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността.

да

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 на „Инфра-Инвест”
ДЗЗД, гр. София, комисията не установи липси или нередовности, несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
14. Документите в Плик №1 на „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София, не са
разглеждани за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. На
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основание чл. 69 ал.1 т.4 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя за отстраняване
от процедурата участника, тъй като е представил оферта, която не отговаря на чл. 57
ал. 2 от ЗОП.
ІІI. Във връзка с констатациите по т.II на настоящия протокол за редовността и
съответствието на документите в плика №1 в офертите на участниците, 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. „БГ-Инженеринг” ЕООД, гр. София,, следните изискуеми документи:
- Справката-информация за общия оборот, съгласно чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП, таблицата по обр.
18 да се представи коректно попълнена и изписана в лева, в съответствие с годишните
финансови отчети;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол.
2. „Трансконсулт-БГ” ООД, гр. София,, следните изискуеми документи:
2.1. Заверен от участника копие на ОПР за 2013 г., или декларация, че същия е качен и
публично достъпен и видим на сайта на Агенцията по вписванията по партидата на
участника (аргумент по чл.24 ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП и чл.37 ал.1 от
Закона за счетоводството);
2.2. Справката-информация за общия оборот, съгласно чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП, таблицата по
обр. 18 да се представи коректно попълнена със съответна сума за 2013 г.;
2.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с
всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол.
3 . Обединение „ДВЖ-Контрол”, гр. Шумен,, следните изискуеми документи:
3.1 Заверено копие на ОПР за 2013 г. на съдружника "Жок-Контрол" ООД, или декларация,
че същия е качен и публично достъпен и видим на сайта на Агенцията по вписванията по
партидата на съдружника "Жок-Контрол" ООД (аргумент по чл.24 ал.4 от Правилника за
прилагане на ЗОП и чл.37 ал.1 от Закона за счетоводството);
3.2. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с
всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
3.2. Адекватни доказателства - коректно информативно попълнени референции или други
еквивалентно доказващи документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че
участникът отговаря на минимално изискваните технически възможности, във връзка с чл.51
ал.1 т.1 от ЗОП, по обявлението и документацията за участие, в съответствие с чл.54 ал.1 от
ЗОП;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол.
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