НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ №1
по чл. 68, ал. 1 във връзка с чл.72 ал.1 от Закона за обществени поръчки
От дейността на комисия, назначена със Заповед №983/24.10.2013г. 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.3, т.1 от ЗОП, публикувана в Регистъра по обществени
поръчки с идент № 00661-2013-0012, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по
проект на Община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в
гр.Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на
общината”, по обособени позиции :
Обособена позиция 1: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многопрофилна
болница за активно лечение - гр. Белене”
Обособена позиция 2: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МЦ „БелМедик” гр. Белене”
Обособена позиция 3: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище
„Христо Ботев - 1892” - гр. Белене”
На 24/10/2013г., от 09:30ч. в зала №26 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул."България"№35, на основание Заповед № 983/24.10.2013г. на Кмета на Община
Белене, заседава комисия в състав:
Състав на комисията:
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИР и ОП” в Община Белене
Членове:
1.Маргарита Петкова Перникова – Началник отдел „СИП и ФП” в Община Белене
2.Ирина Димитрова Чоранова – Старши юрисконсулт на Община Белене
3.инж.Галя Любенова Стефанова – Специалист „по част Електро и енергийна ефективност” в
Община Белене
4.Синела Павлова Арабаджиева – Старши счетоводител при Община Белене
Комисията получи от Възложителя списък на постъпилите оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на участниците.
Постъпили са оферти, както следва:
№

Наименование на участника

Регистрационен
номер на
офертата

1.

„Градив”ООД,
Обособена позиция 3

26-00/758
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2.
3.

„Строителство и саниранеинженеринг-консулт”ЕООД
Обособена позиция 3
ЕТ“Проектстрой-Петър Петров”
Обособена позиция 3

26-00/762

23/10/2013 г., 09:43 ч.

26-00/763

23/10/2013 г., 10:05 ч.

4.

СД„Мистрал-ТСС"
Обособена позиция 3

26-00/764

23/10/2013 г., 10:11 ч.

5.

”Седстрой” ЕООД,
Обособена позиция 3

26-00/765

23/10/2013 г., 10:14 ч.

6.

„Астро инженеринг”ООД
Обособена позиция 3

26-00/766

23/10/2013 г., 10:26 ч.

26-00/767

23/10/2013 г., 10:32 ч.

26-00/768

23/10/2013 г., 13:48 ч.

26-00/769

23/10/2013 г., 14:28 ч.

13-00/73

23/10/2013 г., 14:49 ч.

26-00/770

23/10/2013 г., 16:23 ч.

26-00/771

23/10/2013 г., 16:29 ч.

7.
8.
9.
10
11
12

„Стройко”ЕООД
Обособена позиция 3
„Топлогаз инженеринг”ООД
Обособена позиция 1
„Марсен”ООД
Обособена позиция 1
„Белене ЕСМ 2013”ДЗЗД
Обособена позиция 2
„Нитов Инженеринг”ЕООД
Обособена позиция 2
„Енергостроймонтажинженеринг”АД
Обособена позиция 1

След като се прочете списъка с участниците, всички членове на комисията попълниха и
подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти се извърши по реда на
тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП. Отварянето се извърши публично.
На откритото заседание на комисията присъстваха представители на участници, както
следва:
№
1
2
3
4

Участник
„Нитов Инженеринг”ЕООД
„Марсен”ООД
„Енергостроймонтажинженеринг”АД
„Топлогаз инженеринг”ООД

Представител

Пълномощно

Димитър Митков Нитов

Управител

Тошко Стефанов Стефанов

1742/29.08.2013г.

инж.Атанас Любомиров Тошев

2358/23.10.2013г.

Николай Гергов Джибирски

Управител

I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на офертите и
оповестяване на документите 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. 4 и 5 от ЗОП.
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Работата на комисията премина в следния ред за всяка оферта:
1. Извършване на проверка за целостта на представената оферта и отварянето ѝ по
реда на постъпване.
2. Извършване на проверка за наличие на три отделни запечатани плика.
3. Подписване на плик №3 от поне трима от членовете на комисията. По един
представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на останалите
участници.
4. Отваряне на плик №2 и подписване на всички документи, съдържащи се в него, от
поне трима от членовете на комисията. По един представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на останалите участници.
5. Отваряне на плик №1 и действия на комисията по смисъла на чл.68 ал.4 изречение
последно от ЗОП.
1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Градив”ООД, със седалище и адрес
на управление гр.София, ж.к.”Дружба”, бл.13, вх.А, ет.8, ап.21, ЕИК 130834663, с управител Цветан
Венциславов Цацев, с подадена оферта вх. № 26-00/758/22.10.2013г. за Обособена позиция 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 1
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” 1 бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
1 бр. Плик № 3 „Предлагана цена”. Членове на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана
цена”. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и
предложение за изпълнение на поръчката от 52 листа – Техническа оферта. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и списък на приложените документи. Комисията
оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от Цветан Цацев, в качеството на управител;
- Заверено от участника копие на Идентификационен код/ БУЛСТАТ;
- Декларация за регистрация по ЗТР;
- Декларации от Цветан Венциславов Цацев и Людмила Пеюва Миховска, в качеството им на ,
съответно, управител и съдружник за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”,
ал. 2, т. 2 (предл. първо) и т. 5 от ЗОП;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев и Людмила Пеюва Миховска, в качеството им,
съответно, на управител и съдружник за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т.
1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев и Людмила Пеюва Миховска, в качеството им,
съответно, на управител и съдружник за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т. 1 от ЗОП;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
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- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител и съдружник, че
данните за ГФО(ОПР) и съставните му части могат да бъдат намерени на сайта на АВп;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие от застраховка по чл. 171 от ЗУТ;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в ЦПРС и талони към тях;
- Заверено от участника копие от Сертификат EN ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат EN ISO 14001:2004;
- Заверено от участника копие от Сертификат BS OHSAS 18001:2007;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител и съдружник, че
участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител и съдружник,
съгласно чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;
- Декларация от Цветан Венциславов Цацев, в качеството му на управител и съдружник, че
участникът приема условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните
условия, съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Строителство и саниранеинженеринг-консулт”ЕООД – със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Западен парк,
ул.„Суходолска”№2, бл.31, ет.2, ап.5, ЕИК 131405777, с управител Петкана Петрова Николова, с
подадена оферта вх.№ 26-00-762/23.10.2013 год. за Обособена позиция 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди: 1
бр. Плик № 1 „Документи за подбор” 1бр. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
1бр. Плик № 3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана
цена” . Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 за
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 61 листа – Техническа оферта.
Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5
изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише
всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор” за Обособена
позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 1 за Обособена
позиция 3 и списък на приложените документи. Комисията оповести документите, които той
съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация - БУЛСТАТ;
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- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документи за баланс и отчет за приходи и разходи, и справка
за приходите на строителното предприятие по видове строителство за последните три години;
- Заверено от участника копие на документ от застраховка по чл. 171 от ЗУТ;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в ЦПРС и талони към тях;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1,
т.11 от ЗОП;
- Декларация от Петкана Петрова Николова, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ“Проектстрой-Петър Петров”, със
седалище и адрес на управление: гр.Габрово, местност „Колева ливада”№1, ЕИК 817013106, с
управител Петър Тотев Петров, с подадена оферта вх. № 26-00/763/23.10.2013 г. по Обособена
позиция № 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик № 1 „Документи за подбор” 1бр., Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
1бр., и Плик № 3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана
цена”. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”за
Обособена позиция 3. В него се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2
Обособена позиция 3 и предложение за изпълнение на поръчката от 58 листа – Техническа оферта.
Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5
изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише
всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
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Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и списък на приложените документи. Комисията
оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участник;
- Офертно предложение от Петър Тотев Петров, в качеството на управител;
-Заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация и ЕИК;
- Заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация на участника по ЗДДС;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител за запознаване с условията на
строителната площадка;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Заверено от участника копие на документи за баланс и отчет за приходи и разходи, и справка
за приходите на строителното предприятие по видове строителство за последните три години;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица „Трудова злополука” по
чл.173 от ЗУТ;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител, че участникът ще представи
нотариално заверени копия на застрахователна полица за „Професионална отговорност в
строителството” и „Трудова злополука” при подписване на договор за изпълнение;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител, че участникът ще поддържа
валидни застраховки за целия срок на изпълнение на договора;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в ЦПРС и талони към тях;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат BS OHSAS 18001:2007;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 14001:2004;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител, че участникът няма да ползва
подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП;
- Декларация от Петър Тотев Петров, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на СД„Мистрал-ТСС", със седалище и
адрес на управление: гр.Козлодуй, ж.к. 1, бл.”Монолитка” №8-9, ет.3, ЕИК 106012195, с управител
Ясен Иванов Дженков, с подадена оферта вх. № 26-00/764/23.10.2013 г. по Обособена позиция № 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик № 1 „Документи за подбор”1бр., Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр.
и Плик № 3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана
цена”. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик № 2 и предложение за изпълнение на
поръчката от 47 листа – Техническа оферта по Обособена позиция 3. Членове на комисията
подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от
ЗОП. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи,
съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик № 1 и списък на приложените документи. Комисията
оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител;
-Заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация и ЕИК;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител за запознаване с условията
на строителната площадка;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Заверено от участника копие на документи за баланс и отчет за приходи и разходи, и справка
за приходите на строителното предприятие по видове строителство за последните три години;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството”;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител, че участникът ще представи
при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени копия на застраховки по чл.171 и
чл.173 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството и трудова злополука, съгласно
условията на поръчката;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
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- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител, че участникът притежава
удостоверение за вписване в ЦПР на КСБ за изпълнение на строежи;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат BS OHSAS 18001:2007;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП;
- Декларация от Ясен Иванов Дженков, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съотвествието им със списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ”Седстрой” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Самоков, кв. „Възраждане”, бл.1, вх.Б, ет.4, ап.12, ЕИК 175397150, с
управител Евгени Методиев Тодоров, с подадена оферта вх. № 26-00/765/23.10.2013 г. за Обособена
позиция 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик №1 „Документи за подбор”1бр., Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и
Плик №3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 19 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 3. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик №
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик №1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик №1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП;
- Офертно предложение от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител;
- Заверено от участника копие от удостоверение от Агенция по вписвания в търговския
регистър;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация на участника по ЗДДС;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
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- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, за това че годишните
финансови отчети на фирмата са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписвания;
- Заверено от участника копие на документи: справки за приходите на строителното
предприятие по видове строителство през 2010г, 2011г и 2012г.
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството”;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът ще
представи при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени застраховки за
професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на поръчката;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Заверено от участника копие от удостоверение за вписване в ЦПРС и талони към тях;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът е вписан
в ЦПРС;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1,
т.11 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 14001:2004;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
6. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ”Астро инженеринг”ООД, със
седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Акад.Методи Попов” №26, ЕИК 130453251, с
управител Николай Стефанов Даскалов, с подадена оферта вх. № 26-00/766/23.10.2013 г. за
Обособена позиция 3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик „Документи за подбор”1бр., Плик „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и Плик
„Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик „Предлагана цена” . Представител
от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик „Предложение за изпълнение на поръчката”
и предложение за изпълнение на поръчката от 92 листа – Техническа оферта по Обособена позиция
3. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68
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ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише
всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик „Документи за подбор”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик „Документи за подбор” и списък на
приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Разпечатка от Търговския регистър с ЕИК;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, за това че баланса и
отчетите за приходите и разходите за последните три приключили финансови 2010, 2011 и
2012години са видими в търговския регистър;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документи от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството” и „Трудова злополука”;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, че участникът ще
представи при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени застраховки за
професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на поръчката;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1,
т.11 от ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Офертно предложение от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител, че участникът е
вписан в ЦПРС;
- Заверено от участника копие от удостоверение за това, че фирма „Астро инженеринг”ООД е
преминала успешно ресертификационен одит;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от удостоверение за регистрация на фирма „Астро
инженеринг”ООД в уверение на това, че Системата за управление на качеството на организацията
отговаря на ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 14001:2004;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
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- Декларация от Николай Стефанов Даскалов, в качеството на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
7. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ”Стройко” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр.Велико Търново - 5000, ул.”Ниш” №7, ет. 3 , ЕИК 107564549, с управител
инж. Иван Иванов Трайков, с подадена оферта вх. № 26-00/767/23.10.2013 г. за Обособена позиция
3.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик 1 „Документи за подбор”1бр., Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и Плик
3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик 3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 14 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 3 - 2 бр. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в
Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници
беше поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника..
Комисията пристъпи към отваряне на Плик 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик 1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи - 2 бр.. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Удостоверение за актуално състояние с посочено в него ЕИК;
- Документ за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Офертно предложение от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител за запознаване с условията на
строителната площадка;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- декларация за публикуване на ГФО в Търговския регистър;
- Справки за приходите на строителното предприятие по видове строителство през 2010г,
2011г и 2012г.
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документи от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството” и „Трудова злополука”;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител, че участникът ще представи
при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени застраховки за професионална
отговорност и трудова злополука, съгласно условията на поръчката;
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- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Иван Иванов Трайков, в качеството на управител, че участникът е вписан в
ЦПРС;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
8. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Топлогаз инженеринг” ООД, със
седалище и адрес на управление бул. „Русе” №19, ет. 3 , гр. Плевен - 5800, ЕИК 114614447, с
управител Николай Гергов Джибирски, с подадена оферта вх. № 26-00/768/23.10.2013 г. за
Обособена позиция 1.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик №1 „Документи за подбор”1бр., Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и
Плик №3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 31 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 1. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик №
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик №1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик №1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от управителите на участника;
- Офертно предложение подписано от управителите;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по Булстат;
- Заверено от участника копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов , в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
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- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител за запознаване с условията на
строителната площадка;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител, че участникът няма да ползва
подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1,
т.11 от ЗОП;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Иван Атанасов Гетов, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител, за това че годишните
финансови отчети на фирмата са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписвания;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството”;
- Декларация от Николай Гергов Джибирски, в качеството на управител, че участникът ще
представи при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени застраховки за
професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на поръчката;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Декларация от Евгени Методиев Тодоров, в качеството на управител, че участникът е вписан
в ЦПРС;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
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9. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „МАРСЕН” ООД, със седалище и
адрес на управление ул. „Панайот Хитов” №4 , гр. Плевен - 5800, ЕИК 82401240605, с управител
Асен Христов Христов, с подадена оферта вх. № 26-00/769/23.10.2013 г. за Обособена позиция 1.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик №1 „Документи за подбор”1бр., Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и
Плик №3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 71 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 1. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик №
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
След това комисията пристъпи към отваряне на Плик №1 „Документи за подбор”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №1 „Документи за подбор” и списък на
приложените документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от Асен Христов Христов, в качеството на управител;
- Удостоверение за актуално състоение с ЕИК;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова , в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител за запознаване с условията
на строителната площадка;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова, в качеството на управител за запознаване с
условията на строителната площадка;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова, в качеството на управител за съгласие за
електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Заверени от участника копия на счетоводни баланси и ОПР за периода 2010-2012 г.;
- Заверено от участника копие на документи: 3бр.справки за приходите по видове строителство
през 2010г, 2011г и 2012г.;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството”;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
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- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител, че участникът е вписан в
ЦПРС;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова, в качеството на управител, че участникът
няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП;
- Декларация от Асен Христов Христов, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от инж. Маргарита Петкова Попова, в качеството на управител, че участникът
приема условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно
чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
10. „Белене ЕСМ 2013” ДЗЗД, оферта Вх. № 13-00/73/23.10.2013 г., гр.София 1202, ул.Георг
Вашингтон №41. Обединението се представлява от Сашо Тодоров Зашев, съгласно договора за
учредяване на дружеството; „Белене ЕСМ 2013” ДЗЗД е учредено гражданско дружество по смисъла
на ЗЗД, между:
1.
„ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1202,
ул.Георг Вашингтон №41, ЕИК 816089204, с управител Светослав Георгиев,
упълномощил с надлежно пълнощно Сашо Тодоров Зашев, да представлява и
подписва от негово име дружеството в настоящата процедура;
2.
„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
Овча купел, ул.”Горица” №6, ЕИК 131552873, представлявано от Христо Евгениев
Тодоров, в качеството му на Управител.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик №1 „Документи за подбор”1бр., Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и
Плик №3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 30 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 2. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик №
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик №1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик №1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от представляващия участника;
- Офертно предложение от Сашо Зашев в качеството му на представляващ Обединението;
- Заверено от участника копие на документ за регистрация по ЕИК на „Химремонтстрой”АД;
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- Решение за вписване в Търговския регистър на „Химремонтстрой”АД;
- Удостоверение за актуално състояние на „Химремонтстрой”АД;
- Заверено от участника копие от удостоверение по ЗДДС на „Химремонтстрой”АД;
- Пълномощно на лицето, подписващо документите на „Химремонтстрой”АД;
- Удостоверение за актуално състояние на „Пи енд Ди Строй” ООД ;
- Карта за идентификация по БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията на „Пи енд Ди Строй”
ООД;
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС на „Пи енд Ди Строй” ООД;
- Договор за учредяване на дружество „Белене ЕСМ 2013” ДЗЗД;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от
ЗОП на „Химремонтстрой”АД, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от
ЗОП на „Пи енд Ди Строй” ООД, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4
и ал. 5, т. 2 от ЗОП на „Химремонтстрой”АД, за лицата от дружеството, от които се изисква по
закон;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4
и ал. 5, т. 2 от ЗОП „Пи енд Ди Строй” ООД, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП на
„Химремонтстрой”АД, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП на „Пи енд Ди Строй”
ООД, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларация за запознаване с условията на строителната площадка от „Химремонтстрой”АД;
- Декларация за запознаване с условията на строителната площадка от „Пи енд Ди Строй” ООД;
- Декларация от представляващия обединението, за съгласие за електронна кореспонденция и
електронно известяване по електронен път на „Белене ЕСМ 2013” ДЗЗД;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП , че няма да използва подизпълнители на
„Химремонтстрой”АД;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП , че няма да използва подизпълнители на „Пи енд Ди
Строй” ООД;
- Декларация по
чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за изисквания за закрила на труда от
„Химремонтстрой”АД;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за изисквания за закрила на труда от „Пи енд Ди
Строй” ООД;
- Декларация от „Химремонтстрой”АД за приемане условията в проекта на договор по чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от „Пи енд Ди Строй” ООД приемане условията в проекта на договор по чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от членовете на обединението на „Химремонтстрой”АД;
- Декларация от членовете на обединението на „Пи енд Ди Строй” ООД;
- Справки за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2010г,
2011г и 2012г. - за всеки от съдружниците;
- Заверени от съдружниците копия на счетоводни баланси и ОПР за периода 2010-2012 г.
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Застрахователни полици за „Професионална отговорност в строителството” от всеки
съдружник;
- Декларации, че участника ще представи при подписване на договор за изпълнение нотариално
заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на
поръчката;
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- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители, за
съдружника "Пи Енд Ди Строй" ООД;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП на „Пи енд
Ди Строй” ООД;
- Декларации и удостоверения за регистрация в ЦПРС на Химремонстрой АД и Пи енд Ди
Строй ООД;
- Заверени от участника копия от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверени от участника копия от Сертификат OHSAS 18001:2007;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
11. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ”Нитов Инженеринг”ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр.Плевен - 5800, ж.к.”Сторгозия”, бл.22, вх.Г, ет.1, ап.3 , ЕИК
200031631, с управител Димитър Митков Нитов, с подадена оферта вх. № 26-00/770/23.10.2013 г. за
Обособена позиция 2.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик 1 „Документи за подбор”1бр., Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и Плик
3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик 3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него се
намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 50 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 2 - 2 бр. (1 оригинал и 1 копие). Членове на комисията подписаха всички
документи, съдържащи се в Плик № 2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител
от присъстващите участници беше поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик
№2, на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик 1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик 1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи - 2 бр. (1 оригинал и 1 копие). Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител;
- Регистрационни документи на участника - Удостоверение за актуално състояние издадено от
Агенцията по вписванията;
- Заверено от участника копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител за запознаване с условията
на строителната площадка;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител за съгласие за електронна
кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
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- Заверено от участника копие на документи от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството” и „Трудова злополука”;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител, че участникът ще
представи при подписване на договор за изпълнение нотариално заверени застраховки за
професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на поръчката;
- Справки за приходите на строителното предприятие по видове строителство през 2010г,
2011г и 2012г.
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител, че участникът няма да
ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител, съгласно чл.56, ал.1, т.11
от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител, че участникът приема
условията в проекта на договор, приложението към него и специфичните условия, съгласно чл.56,
ал.1, т.12 от ЗОП;
- Декларация от Димитър Митков Нитов, в качеството на управител, че участникът е вписан в
ЦПРС;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 14001:2004;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
12. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Енергостроймонтажинженеринг”АД, със седалище и адрес на управление ул. „България” №65/67 , гр. Белене - 5930, ЕИК
114116076, с представител инж. Харалампи Димитров Хараланов и съвет на директорите: инж.
Харалампи Димитров Хараланов, Атанас Любомиров Тошев и Цветана Франчешкова Терзиева с
подадена оферта вх. № 26-00/771/23.10.2013 г. за Обособена позиция 1.
При отваряне на плика с офертата в него се намериха 3 бр. запечатани пликове, без повреди:
Плик №1 „Документи за подбор”1бр., Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”1бр. и
Плик №3 „Предлагана цена” 1бр. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена” .
Представител от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на участника.
След това комисията отвори Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. В него
се намери 1 брой CD със сканираните документи от Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и предложение за изпълнение на поръчката от 30 листа – Техническа оферта по
Обособена позиция 1. Членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик №
2, съгласно чл.68 ал.5 изречение първо от ЗОП. Представител от присъстващите участници беше
поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик №2, на участника.
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Комисията пристъпи към отваряне на Плик №1 „Документи за подбор”. В него се намери 1
брой CD със сканираните документи от Плик №1 „Документи за подбор” и списък на приложените
документи. Комисията оповести документите, които той съдържа.
В плика са приложени:
- Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП подписан от участника;
- Офертно предложение от инж.Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на изпълнителен
директор;
- Регистрационни документи на участника - Решение за вписване в Търговския регистър,
Удостоверение за актуално състояние издадено от агенцията по вписванията, Удостоверение за
регистрация по ЗДДС;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 от
ЗОП, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4
и ал. 5, т. 2 от ЗОП, за лицата от дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП, за лицата от
дружеството, от които се изисква по закон;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на Изпълнителен директор
за запознаване с условията на строителната площадка;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на управител за съгласие
за електронна кореспонденция и електронно известяване по електронен път;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на управител, за това че
годишните финансови отчети на фирмата са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по
вписвания;
- Заверено от участника копие на документи: справки за приходите на строителното
предприятие по видове строителство за 2012г.;
- Декларация от инж. Харалампи Хараланов, че годишните финансови отчети и ОПР са
достъпни и видими на сайтана Агенцията по впсиванията;
- Справка-информация, съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, за специализирания оборот от
строителството за последните три приключили финансови години;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на Изпълнителен
директор, че участникът ще представи при подписване на договор за изпълнение нотариално
заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука, съгласно условията на
поръчката;
- Заверено от участника копие на документ от застрахователна полица за „Професионална
отговорност в строителството”;
- Списък, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, на изпълнените договори за строителство,
включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, възложители,
подкрепени със съответните препоръки;
- Заверени от участника копия от референции за добро изпълнение, съгласно ЗОП;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на Изпълнителен
директор, че участникът няма да ползва подизпълнители, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на Изпълнителен
директор, съгласно чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;
- Декларация от инж. Харалампи Димитров Хараланов, в качеството на Изпълнителен
директор, че участникът приема условията в проекта на договор, приложението към него и
специфичните условия, съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
- Удостоверения, че участникът е вписан в ЦПРС;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 14001:2005;
- Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008;
- Заверено от участника копие от Сертификат OHSAS 18001:2007;
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С оповестяването на документите по-горе се провери и съответствието им със списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. Документите в офертата съответстват на списъка по чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата.
С извършването на гореописаното, Комисията приключи публичната си част от
заседанието ( по смисъла на чл.68 ал.6 от ЗОП) и пристъпи към разглеждането на документите
в плик № 1 по същество, за съответствието им с критериите за подбор поставени от
Възложителя.
ІІ. Разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор
поставени от възложителя.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Градив”ООД
за обособена позиция №3 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №3 от
офертата на „Градив”ООД,, Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
1.1. Не се открива декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за
изпълнение нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука,
съгласно условията на поръчката.
1.2. Не се намират заверени от участника копие на документи: справки за приходите на
строителното предприятие по видове строителство за 2010г, 2011г и 2012г.
1.3. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е
регистриран по ЗДДС.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Строителство
и саниране-инженеринг-консулт” ЕООД за обособена позиция №3, за съответствие с
критериите за подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №3 от
офертата на „Строителство и саниране-инженеринг-консулт”ЕООД, Комисията установи
следните нередовности или несъответствия:
2.1. Не се открива декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за
изпълнение нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука,
съгласно условията на поръчката;
2.2. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е
регистриран по ЗДДС;
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ЕТ
„Проектстрой-Петър Петров”, за обособена позиция №3, за съответствие с критериите за
подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №3 от
офертата на ЕТ „Проектстрой-Петър Петров”, Комисията не установи липси и несъответствия с
критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „СД МистралТСС " за обособена позиция №3, за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
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4.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е
регистриран по ЗДДС.
4.2. Съгласно условията на процедурата в обявлението (ІІІ.2.3 Технически възможности) и
Участникът трябва успешно да е изпълнил не по-малко от 3 /три/
документацията за участие: "У
договора за строителство, сходно с предмета на поръчка по дадената позиция, през последните 3
години назад, считано от крайния срок за подаване на офертите. Под "строителство, сходно с
предмета на поръчка по дадената позиция" ще се разбира енергоефективни мерки, които следва да се
внедрят, както следва:
- за об. поз. 3 - НЧ "Христо Ботев-1892" - топлоизолация на външни стени, топлоизолация на
покрив, подмяна на дограма. Всяка една от мерките следва да присъства поне в един договор."
По смисъла на така поставените от Възложителя условия, крайната дата за получаване на
офертите е 23.10.2013 г, и от участниците се изисква в периода 24.10.2010 - 23.10.2013г. да са
изпълнили
поне
3
договора,
съобразно
посоченото
изискване
в
обявлението.
В приложения списък по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП на изпълнените договори на СД "МИСТРАЛТСС-Стоянова, Стоянов", в разглеждания период попадат договорите посочени от позиция 6 до 11 от
таблицата. Разгледани по същество, във всеки от тях не се откриват, заложеното по условие всяка
една от мерките, съгласно обявлението за поръчката, да присъства в поне един договор, като се
изискват минимум 3 броя договори за определения по условие период.
За ремонта на покрив на под.28880-Белене е посочено "хидроизолация", а се изисква
топлоизолация на покрив.
За преустройство и ремонт на сграда-цех на "Слънчо" АД - гр. Свищов е посочено
"изграждане на стени с термопанели", а се изисква топлоизолация на външни стени.
За ремонт на помещение при АЕЦ Козлодуй (т.9, т.10 и т.11) от списъка с изпълнените
договори) е посочено общо "покривни работи" и не става ясно, тези работи включват ли изисквани
по условие топлоизолация на покрив. Това не може да се установи и от представената референция от
АЕЦ Козлодуй, която е много обща и в нея не са посочени видът и типът на посочените работи за
тези договори.
5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Седстрой”
ЕООД за обособена позиция №3 за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
5.1. Списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП на документите съдържащи се в офертата, не е
подписан от участника на указаното място.
5.2. . Офертното предложение, не е подписано от участника на указаното място.
5.3. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е
регистриран по ЗДДС.
6. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Астро
инженеринг” ООД за обособена позиция №3 за съответствие с критериите за подбор поставени
от Възложителя. Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
6.1. Не е приложен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е
регистриран по ЗДДС.
6.2. При запознаване със списъка на изпълнените договори по чл.51 ал.2 т.2 от ЗОП,
комисията установи, че евентуално могат да бъдат приети като приемливи изпълнените договори по
т.1 за ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир, по т.2 "Взривна фабрика" РК-Елаците гр. Етрополе. В
останалата част на списъка присъстват договори за хидроизолационни работи, декоративни и
антикорозионни покрития, които не могат да се приемат като свързани с предмета на поръчката.
Въпреки това, така посочените договори в списъка са 2, а по условие се изисква "У
Участникът трябва
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успешно да е изпълнил не по-малко от 3 /три/ договора за строителство, сходно с предмета на
поръчка по дадената позиция, през последните 3 години назад, считано от крайния срок за подаване
на офертите. Под "строителство, сходно с предмета на поръчка по дадената позиция" ще се разбира
енергоефективни мерки, които следва да се внедрят, както следва: - за об. поз. 3 - НЧ "Христо Ботев1892" - топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма. Всяка една
от мерките следва да присъства поне в един договор."
Т.е. участникът следва да покаже още един договор с изпълнени сходни с предмета на
поръчката дейности.
Изпълнявания договор за обект на Агрофрукт ООД гр. Стара Загора, не фигурира в
попълнения образец списък по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП приложен в офертата на участника, и не става
ясно през коя година същия е извършван. В този документ "Агрофрукт" ООД гр. Стара Загора,
заявява, че "Астро Инженеринг" ООД е извършила основен ремонт на производствени халета за
консервиране на плодове и зеленчуци, като по т.3 в референцията е посочено - "Направа на топло- и
хидро-изолации", а по т.6 "Строителни и други довършителни работи".
Така общо записано не се разбира и не става ясно топлоизолация на каква част по сградата е
правено - таван, стена - външна или вътрешна; какво се разбира под "строителни и други
довършителни работи" - кои и какви са те?!
Също така референцията на "Агрофрукт" ООД гр. Стара Загора, не е посочена в списъка с
изпълнените договори.
Също може да бъде казано, че от референцията на Геострой АД, за СМР на обект Взривна
фабрика - РК "Елаците", не става ясно под "направа на топло- и хидроизолации на складови
помещения" - топлоизолацията за какви части от тях се отнася - това включва ли таван и външни
стени?!
Идентично - в референцията на Община Радомир за училище "Христо Смирненски" - са
посочени като изпълнени видове работи "топло- и хидроизолации" - но в тях включва ли се и
изпълнявана ли е топлоизолация на покрив и външни стени - не става ясно от текста в референцията.
6.3 Представения сертификат в офертата по ISO 9001:2008 не отговаря на предварително
определените от Възложителя условия посочени в обявлението за поръчката - раздел ІІІ.2.3)
Технически възможности, Минимални изисквания> в) Валидни към датата на отваряне на
офертите сертификати по [БДС EN] ISO 9001:2008 (или по-нова версия) "Системи за управление на
качеството", OHSAS 18001:2007 (или по-нова версия) "Системи за управление на здравето и
безопасносттта при работа" или еквиваленти на тези сертификати за въведени еквивалентни мерки,
за което се представят съответните удостоверения. Датата на отваряне на офертите посочена в
обявлението е 24.10.2013 г., а на приложения в офертата сертификат по ISO 9001:2008 е посочен
срок на валидност 29 септември 2013 г.
7. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Стройко”
ЕООД за обособена позиция №3 за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя.

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №3 от
офертата на ”Стройко” ЕООД. Комисията не установи липси и несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на Възложителя.
8. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на „Топлогаз
инженеринг” ООД за обособена позиция №1 за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя.
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При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1 от
офертата на „Топлогаз инженеринг”ООД. Комисията установи следните нередовности или
несъответствия:
8.1. Не са приложение заверени копия на документи: справки за приходите на строителното
предприятие по видове строителство през 2010г, 2011г и 2012г.
9. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Марсен” ООД
за обособена позиция №1 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1 от
офертата на ”Марсен” ООД, Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
9.1. Не се открива декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за
изпълнение нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука,
съгласно условията на поръчката;
9.2 В по-голямата си част от представените референции за изолации на покриви, е посочено
че става въпрос за хидроизолация и ламаринена обшивка, като само в референцията на "Енемона" АД
за обект ОДЗ "Здравец" - гр. Долна Митрополия, е записано "покривни работи", но какви точно са те
по тип и вид не се реазбира от текста в референцията. За проверявания 3 годишен период, считано
назад от крайния срок за подаване на офертите, в нито един от договорите - респективно
референциите, не се показва, че е извършвана топлоизолация на покрив, каквото е и изискването по
условието на поръчката.
10. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Белене ЕСМ
2013” ДЗЗД за обособена позиция №2 за съответствие с критериите за подбор поставени от
Възложителя. Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
10.1. Съгласно условията на процедурата в обявлението (ІІІ.2.3 Технически възможности) и
документацията за участие: "У
Участникът трябва успешно да е изпълнил не по-малко от 3 /три/
договора за строителство, сходно с предмета на поръчка по дадената позиция, през последните 3
години назад, считано от крайния срок за подаване на офертите. Под "строителство, сходно с
предмета на поръчка по дадената позиция" ще се разбира енергоефективни мерки, които следва да се
внедрят, както следва:
- за об. поз. 2 - МБАЛ "Белене" - топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив,
подмяна на дограма, ЕСМ (енергоспестяващи мерки) по сградно инсталации. Всяка една от мерките
следва да присъства поне в един договор."
По смисъла на така поставените от Възложителя условия, крайната дата за получаване на
офертите е 23.10.2013 г, и от участниците се изисква в периода 24.10.2010 - 23.10.2013г. да са
изпълнили поне 3 договора, съобразно посоченото изискване от обявлението.
В офертата на участника, списък с изпълнени договори по чл.51 ал.1 т.2 ЗОП представя само
единия съдружник в ДЗЗД-то - Пи Ен Ди Строй ООД, като съгласно условията на обявлението и
документацията за участие, само 2 от договорите в списъка попадат в проверявания период, и чисто
математически не се изпълнява условието за "не по-малко 3 договора, през последните 3 години
назад, считано от крайния срок за подаване на офертите". Освен това за договорите попадащи в
проверявание период - "Административна сграда" - гр. Перник, и "Обществена баня" с. Огняново,
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видът на работите не включва задължителните и изисквани за тази обособена позиция енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.
11. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1 на ”Нитов
Инженеринг” ЕООД за обособена позиция №2 за съответствие с критериите за подбор
поставени от Възложителя. Комисията установи следните нередовности или несъответствия:
11.1 Не са представени заверени от участника копия на счетоводни баланси и ОПР за периода
2010-2012 г., или декларация, че същите са публикувани и публично достъпни и видими на сайта на
Агенцията по вписванията.
11.2. 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 2010 - 280 лв.,
2011- 600 лв., 2012 - 743 лв., и общо за периода - 1 623 лв.; липсва уточнение дали става въпрос за
хиляди лева;
11.3. Съгласно условията на процедурата в обявлението (ІІІ.2.3 Технически възможности) и
Участникът трябва успешно да е изпълнил не по-малко от 3 /три/
документацията за участие: "У
договора за строителство, сходно с предмета на поръчка по дадената позиция, през последните 3
години назад, считано от крайния срок за подаване на офертите. Под "строителство, сходно с
предмета на поръчка по дадената позиция" ще се разбира енергоефективни мерки, които следва да се
внедрят, както следва:
- за об. поз. 2 - МБАЛ "Белене" - топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив,
подмяна на дограма, ЕСМ (енергоспестяващи мерки) по сградно инсталации. Всяка една от мерките
следва да присъства поне в един договор.
По смисъла на така поставените от Възложителя условия, крайната дата за получаване на
офертите е 23.10.2013 г, и от участниците се изисква в периода 24.10.2010 - 23.10.2013г. да са
изпълнили поне 3 договора, съобразно посоченото изискване от обявлението.
За договрите попадащи в проверявание период - офис "Си Банк" - Плевен, Ремонт на стадион
Плевен, ремонт на сграда ОКС-АЕЦ Козлодуй, Търговско-жилищна сграда-ГУСВ Плевен, ремонт на
читалище - с. Милковица, и ремонт на читалище - с. Брест, видът на работите не включва
задължителните и изисквани за тази позиция дейност - изолация на покрив, като това не може да се
установи и от приложените съответни референции към тези договори.
на документите в Плик №1
на
12. Комисията пристъпи към разглеждане
„Енергостроймонтаж-инженеринг”АД за обособена позиция №1 за съответствие с критериите
за подбор поставени от Възложителя. Комисията установи
следните нередовности или
несъответствия:
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 за обособена позиция №1 от
офертата на Енергостроймонтаж-инженеринг”АД, Комисията установи, че не се открива :
12.1. Заверено от участника копие на документи: справки за приходите на строителното
предприятие по видове строителство за 2010г и 2011г.
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 отстранят несъответствията в документите си за подбор в плик №1 на
офертите си, като представят в срока по чл.68 ал.9 от ЗОП:
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1. „Градив” ООД,, следните изискуеми документи:
1.1. Декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за изпълнение
нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука, съгласно
условията на поръчката.
1.2. Заверени от участника копия на справки за приходите на строителното предприятие по
видове строителство за 2010г, 2011г и 2012г.
1.3. Заверен картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран
по ЗДДС.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
2. „Строителство
документи:

и

саниране-инженеринг-консулт”

ЕООД,

следните

изискуеми

2.1. Декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за изпълнение
нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука, съгласно
условията на поръчката;
2.2. Картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран по ЗДДС;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
3. СД "Мистрал-ТСС" следните изискуеми документи:
3.1. Картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран по
ЗДДС.
3.2. Адекватни доказателства и коректно информативно попълнени референции или
еквивалентни документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че участникът
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация, във връзка с чл.51
ал.1 т.2 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.
4. ”Седстрой” ЕООД " следните изискуеми документи:
4.1. Списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП на документите съдържащи се в офертата, подписан от
участника на указаното място.
4.2. . Офертното предложение, подписано от участника на указаното място.
4.3. Картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран по
ЗДДС.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
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5. ”Астро инженеринг” ООД " следните изискуеми документи:
5.1. Картон за регистрация по ЗДДС или декларация, че участникът не е регистриран по
ЗДДС.
5.2. Адекватни доказателства и коректно информативно попълнени референции или
еквивалентни документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че участникът
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация, във връзка с чл.51
ал.1 т.2 от ЗОП, по обявлението и документацията за участие, в съответствие с чл.54 ал.1 от ЗОП. Да
се представи допълнение към списъка по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП, с описан договор и обекта на
Агрофрукт ООД, както и референция или еквивалентен документ за видовете изпълнени работи на
този обект "Производствени халета за консервиране на плодове и зеленчуци" в съответствие с
изискванията на Възложителя, така, че да става ясно за коя точно част на строежа са се
извършвали, и да се посочи годината (и периода) на ремонтните дейности.
5.3 Да се представи валиден към датата на отваряне на офертата сертификат по ISO 9001:2007.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
6. „Топлогаз инженеринг” ООД следните изискуеми документи:
6.1. Заверени копия на документи: справки за приходите на строителното предприятие по
видове строителство през 2010г, 2011г и 2012г.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
7. Марсен” ООД следните изискуеми документи:
7.1. Декларация, че участникът ще представи при подписване на договор за изпълнение
нотариално заверени застраховки за професионална отговорност и трудова злополука, съгласно
условията на поръчката;
7.2. Адекватни доказателства и коректно информативно попълнени референции или
еквивалентни документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че участникът
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация, във връзка с чл.51
ал.1 т.2 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.
8. ”Белене ЕСМ 2013” ДЗЗД следните изискуеми документи:
8.1. Адекватни доказателства и коректно информативно попълнени референции или
еквивалентни документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че участникът
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация, във връзка с чл.51
ал.1 т.2 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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9. ”Нитов Инженеринг” ЕООД следните изискуеми документи:
9.1 Заверени от участника копия на счетоводни баланси и ОПР за периода 2010-2012 г., или
декларация, че същите са публикувани и публично достъпни и видими на сайта на Агенцията по
вписванията.
9.2. Справката-информация за специализирания оборот, съгласно чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП,
таблицата да се представи коректно попълнена и изписана в хиляди левове.
9.3. Адекватни доказателства и коректно информативно попълнени референции или
еквивалентни документи, от които ясно и по недвусмислен начин да се вижда, че участникът
отговаря на минимално изискваните технически възможности и квалификация, във връзка с чл.51
ал.1 т.2 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.
10. Енергостроймонтаж-инженеринг”АД, следните изискуеми документи:
10.1. Заверено от участника копие на документи: справки за приходите на строителното
предприятие по видове строителство за 2010г и 2011г.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата на
получаване на настоящия протокол.
Въз основа на работата си Комисията установи гореописаните липси на документи
и/или несъответствия с изисквания на Възложителя, като на основание чл.68, ал. 8 във връзка
с ал. 9 от ЗОП изпраща протокола на всички участници. Участниците, от които това се
изисква, представят на комисията съответните документи в срок 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.
Участниците трябва да преценят времето за пощенската/куриерска доставка, като имат
предвид, че срокът от 5 работни дни е окончателен и допълнения за отстраняване на
несъответствията по плик 1 получени на следващия работен ден след 5-я няма да се приемат.
Комисията ще продължи своята работа по разглеждане на офертите, след изтичане на срока за
допълнително представяне на документите относно съответствието на участниците с критериите за
подбор. 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. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците,
които не отговарят на критериите за подбор. Комисията ще обяви по подходящ начин на всички
подали оферти в настоящата процедура – 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 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 31 /01/2014 г.

Председател:
Цветомир Цветанов

_________________

Членове :
1. Ирина Чоранова
2. Маргарита Перникова
3. Инж. Галя Стефанова
4. Синела Арабаджиева
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