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ПРОТОКОЛ № 2
От дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 670 от 15.04.2016 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 24“
Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш“ № 42,
№44 и № 46“
Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 1 и №
3“
Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина“ № 2,
вх. А и вх. Б“
Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к
„Север“ №14 и № 15“
Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к
„Север“ № 16, №17, №18, №20, №21 и № 22“
Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово,
ул. „Герена“ № 1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. „Ново Петрово“ № 61“
Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово,
ул. „Красна поляна“ № 13 и № 15 и ул. „Илинден“ № 33“
Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония” №
168, ул. „Кубрат” № 1 и ул. „Кубрат” № 3“
Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кубадин“ № 5,
7 и 9“
Обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми
септември“ № 19“
Обособена позиция № 12 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“
№ 50“
Обособена позиция № 13 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“
№ 52“
Обособена позиция № 14 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Тулча“ № 33“
Обособена позиция № 15 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Димитър
Енчев“ № 4, вх. А.и вх. Б.
Съгласно § 18 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016г./Обн. ДВ.
бр.13 от 16 Февруари 2016г.), всички посочени в настоящия протокол правни норми са по ЗОП (отм. ДВ.
бр.13 от 16 Февруари 2016г.).
С писмо с наш изх. № К-2837/14.05.2016 г., спазвайки разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, при
спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията е изпратила Протокол № 1 до
участниците в настоящата обществена поръчка с електронни писма (Email) на 14.05.2016 г, в 11:54 часа и
12:14 часа, подписани с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед №
ЗК-943/20.06.2013 г.
На 26.05.2016 г. от 13.30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 670 от 15.04.2016 г. се събра на
закрито заседание, за да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с критериите за подбор поставени от възложителя, в следния състав:
Председател: инж. Емил Иванов Гойчев – зам. Кмет «Устройство на територията» при Община Силистра
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
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2. Константин Добчев Топалов – външен експерт, включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – Началник отдел «Инвестиционно проектиране и околна среда»;
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – старши експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда”;
5. Анна – Мари Стелиянова Тодорова – експерт „Обществени поръчки“;
6. Димитра Димова Желева – експерт „Строителство“.
Резервни членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Радостина Николаева Радева – ст. експерт „Инвестиции и проекти” при Община Силистра;
3. инж. Дария Енчева Хърватева – гл. експерт „Актуване и водене на регистър” при Община
Силистра.
Съгласно направените констатации на комисията, описани в Протокол № 1 от настоящата
обществена поръчка, допълнителни документи във връзка с констатирани липси и несъответствия са
изискани от следните участници:
1. „ЗАЕЧКИ” ЕООД, гр. Петрич;
2. „ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД, гр. София;
3. „ПСГ” АД, гр. София;
4. Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД, гр. София;
5. „СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД, гр. Благоевград;
6. „ЕС ДЖИ - 81” ЕООД, гр. Варна;
7. „ПРОТИКО ИЛ” ООД, гр. София;
8. „ГБС-ВАРНА” АД, гр. Варна;
9. „СТРУМА ИМОТИ” ООД, гр. Благоевград;
10. ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”, гр. София;
11. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. София;
12. „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
13. ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“, гр. София;
14. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София;
15. ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“, гр. София;
16. „ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД, гр. Силистра;
17. „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, гр. Силистра;
18. „ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. София;
19. „ОДЕСОССТРОЙ” ООД, гр. Аксаково;
20. „ПРАКТИК“ ООД, гр. Силистра;
21. „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Силистра;
22. „РОСАТОМ“ ЕООД, гр. Варна;
23. „СТИМЕКС” ЕООД, гр. Варна;
24. „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр. Варна;
25. „ПРОСТОР 005“ ЕООД, гр. Варна;
26. „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД, гр. Варна;
27. „СОЛЕЙ 06“ ООД, гр. Варна;
28. „Стен бай“ ООД, гр. София;
В срок в запечатан, непрозрачен и надписан плик са получени допълнителни документи от
участниците, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Силистра, с Вх. № 2797#1/17.05.2016г., в 10:21 часа;
„НСК София“ ЕООД, гр. София, с Вх. № 2797#2/17.05.2016г., в 10:23 часа;
ДЗЗД „Еко терм Силистра“, гр. София, с Вх. № 2797#3/18.05.2016г., в 10:31 часа;
„Пътстрой Варна“ ЕООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#4/18.05.2016г., в 13:16 часа;
ДЗЗД „НППЕ Силистра“, гр. София, с Вх. № 4649/18.05.2016г., в 13:19 часа;
„Практик“ ЕООД, гр. Силистра, с Вх. № 2797#5/18.05.2016г., в 13:28 часа;
„Екоефект – 2008“ ООД, гр. Силистра с Вх. № 2797#6/18.05.2016г., в 15:09 часа;
„Задгранично строителство“ ООД, гр. Силистра, с Вх. № 2797#7/18.05.2016г., в 15:10 часа;
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„Стимекс“ ЕООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#8/19.05.2016г., в 10:26 часа;
„Сетатех“ ЕООД, гр. София, с Вх. № 2797#9/19.05.2016г., в 10:29 часа;
„Одесосстрой“ ООД, гр. Аксаково, с Вх. № 2797#10/19.05.2016г., в 11:45 часа;
„Струма имоти“ ООД, гр. Благоевград, с Вх. № 2797#11/19.05.2016г., в 11:49 часа;
„Девня трейд“ ООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#12/19.05.2016г., в 11:48 часа;
„Инженерни системи“ ООД, гр. София, с Вх. № 2797#13/19.05.2016г., в 13:08 часа;
„Заечки“ ЕООД, гр. Петрич, с Вх. № 2797#14/19.05.2016г., в 13:45 часа;
„Простор 005“ ЕООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#15/20.05.2016г., в 10:07 часа;
„ПСГ“ АД, гр. София, с Вх. № 2797#16/20.05.2016г., в 10:07 часа;
„Солей 06“ООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#17/20.05.2016г., в 10:12 часа;
Консорциум „Оксиджен – Дъга“ ДЗЗД, гр. София, с Вх. № 2797#18/20.05.2016г., в 10:12 часа;
„Парсек груп“ ЕООД, гр. София, с Вх. №4701/20.05.2016г., в 10:15 часа;
„Стил комплекс“ ООД, гр. Благоевград, с Вх. № 2797#19/20.05.2016г., в 10:16 часа;
ДЗЗД „Уан Къмпани 4“, гр. София, с Вх. № 2797#20/20.05.2016г., в 10:20часа;
„Стен бай“ ООД, гр. София, с Вх. № 2797#21/20.05.2016г., в 10:22часа;
„ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#22/20.05.2016г., в 10:21часа;
„Хайтови СИЕ“ ООД, гр. София, с Вх. № 2797#23/20.05.2016г., в 13:38часа;
„ГБС-Варна“ АД, гр. Варна, с Вх. № 2797#24/20.05.2016г., в 14:59часа;
„Росатом“ ЕООД, гр. Варна, с Вх. № 2797#25/20.05.2016г., в 16:18часа;

Участникът „ПРОТИКО ИЛ“ ООД , гр. София не е представил допълнителни документи, съгласно
констатациите в Протокол № 1.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Регистъра на получените допълнителни
документи от председателя на комисията, г-жа Радостина Николаева Радева попълни и подписа Декларация
по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от
ЗОП. Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, относно
съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Пристъпи се към
разглеждане на документите по реда на тяхното постъпване.
Направени бяха следните констатации:
1. Участникът „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Силистра, представя:
1.1 Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
1.2 Декларация за ангажираност на специалист Координатор по безопасност и здраве.
1.3 Валидно Удостоверение за КБЗ в строителството.
2. Участникът „НСК София“ ЕООД, гр. София, представя:
2.1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
2.2 Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
2.3 Декларация за ангажираност на проектант част ПБЗ и проект за управление на отпадъците,

удостоверение за ППП, Копие от застрахователна полица, Декларация за удължаване на
срока й.
2.4 Декларация за ангажираност на проектант част „Управление на отпадъците“, удостоверение
за ППП, Сертификат за квалификация, Копие от застрахователна полица и Декларация
за удължаване на срока й.

3. Участникът „ДЗЗД „Еко терм Силистра“, гр. София, представя:
3.1. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
3.2. Декларация за ангажираност на проектант част „Конструктивна“ и удостоверение за ППП.
3.3. Декларация за ангажираност на проектант част ПБЗ и проект за управление на отпадъците,

удостоверение за ППП.
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3.4. Декларация за ангажираност на проектант част „Управление на отпадъците“, удостоверение
за ППП, Сертификат за квалификация.
3.5. Декларация за ангажираност на проектант част „ОВК“.
3.6. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на

съдържанието й.

4. Участникът „Пътстрой Варна“ ЕООД, гр. Варна, представя:
4.1. Лиценз за изпълнение на дейност „Енергийна ефективност“

4.2. Променена банкова гаранция за участие, съгласно изискванията на Възложителя.
4.3. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.

5. Участникът „НППЕ Силистра“ ДЗЗД, гр. София, представя:
5.1. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
5.2. Декларация за ангажираност на проектант част „Енергийна ефективност“ и удостоверение за

ППП, както и лиценз за изпълнение на дейността и застрахователна полица.
5.3. Декларация за ангажираност на проектант част ПБЗ и проект за управление на отпадъците,
удостоверение за ППП и застрахователна полица.
5.4. Декларация за ангажираност на проектант част „ОВК“.
5.5. Декларация за ангажираност на проектант част „Управление на отпадъците“

6. Участникът „Практик“ ЕООД, гр. Силистра, представя:
6.1. Списък – Образец № 5 – коректно попълнен, копие от запитване и получен отговор.
6.2. Декларация за ангажираност на проектант част „Енергийна ефективност“, както и лиценз за

изпълнение на дейността.
6.3. Декларация за ангажираност на специалист Координатор по безопасност и здраве и сертификат

за завършен курс КБЗ в строителството.
6.4. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.

7. Участникът „Еко ефект - 2008“ ООД, гр. Силистра, представя:
7.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
7.2. Банкова гаранция, съгласно изискванията на Възложителя.
8. Участникът „Задгранично строителство“ ООД, гр. Силистра, представя:
8.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
9. Участникът „Стимекс“ ЕООД, гр. Варна, представя:
9.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
9.2. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
9.3. Декларация за ангажираност на проектант част „Конструктивна“ и удостоверение за ППП.
9.4. Декларация за ангажираност на проектант част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците,
както и удостоверение за ППП.
9.5. Декларация за ангажираност на проектант част „Управление на отпадъците“ и удостоверение

за ППП.
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10. Участникът „Сетатех“ ЕООД, гр. София, представя:
10.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
10.2. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
10.3. Декларация за ангажираност на проектант част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците,

удостоверение за ППП, застрахователна полица и декларация за удължаване на срока й.
10.4. Декларация за ангажираност на проектант част „Управление на отпадъците“, удостоверение
за ППП, сертификат за квалификация, застрахователна полица и декларация за удължаване
на срока й.

11. Участникът „Одесосстрой“ ООД, гр. Аксаково, представя:
11.1. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
11.2. Лиценз за изпълнение на дейност „Енергийна ефективност“

11.3.Декларация за ангажираност за част „ПБ“, Удостоверение за ППП, удостоверение за
преминато обучение, застрахователна полица.
11.4. Анекс за удължена банкова гаранция, съгласно изискванията на Възложителя.
11.5. Списък образец №4 и Удостоверение за добро изпълнение – 2 бр., доказващи
изпълнението на топлоизолация, хидроизолация и подмяна на дограма.

12. Участникът „Струма имоти“ ООД, гр. Благоевград, представя:
12.1. Документ за промяна на банкова гаранция, съгласно изискванията на Възложителя.
13. Участникът „Девня трейд“ ООД, гр. Варна представя:
13.1. Образец № 16 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
13.2.Декларация за ангажираност за част „Енергийна ефективност“, лиценз за изпълнение на

дейността.
13.3. Удостоверение и сертификат за КБЗ в строителството.
13.4. Образец № 5 – коректно попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.
13.5. Декларация за ангажираност на Ръководителя на обект.

14. Участникът „Инженерни системи“ ООД, гр. София представя:
14.1. Образец № 16 – несъответстващ на изискванията на Възложителя.
14.2. Декларация за ангажираност на Ръководителя на обекта.

14.3. Декларация за ангажираност на специалист контрол по качеството.
14.4. Декларация за ангажираност на проектант част „Архитектурна“.
14.5. Декларация за ангажираност на проектант част „Електро“.
14.6. Декларация за ангажираност на проектант част „ПБ“, удостоверение за ППП и
застрахователна полица.
14.7. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност здраве.
14.8. Декларация за ангажираност на проектант по част „Конструктивна“ и част
„Управление на отпадъците.“
14.9. Декларация за ангажираност на специалист технически контрол по част
„Конструктивна“ и част „ПБЗ“.
14.10. Декларация за ангажираност на проектант част „ОВК“.
14.11. Декларация за ангажираност на проектант част „Енергийна ефективност“.
14.12. Декларация за ангажираност на проектант част „ВиК“.
14.13. Декларация Образец № 7 – 2 бр., коректно попълнени.
14.14. Удостоверение за КБЗ в строителството.
14.15. Декларация Образец № 6 – 1 бр., коректно попълнен.
14.16. Валиден сертификат ISO 9001:2008, 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.
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15. Участникът „ЗАЕЧКИ“ ООД, гр. Петрич представя:
15.1. Декларация за ангажираност на проектант по част „Архитектурна“.

15.2. Декларация за ангажираност на проектант по част „Конструктивна“
15.3. Декларация за ангажираност на проектант по част „Енергийна ефективност“
15.4. Декларация за ангажираност на проектант по част „ОВК“
15.5. Декларация за ангажираност на проектант по част „Електро“
15.6. Декларация за ангажираност на проектант по част „ПБ“
15.7. Декларация за ангажираност на проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на
отпадъците.
15.8 Декларация за ангажираност на проектант по част „Управление на отпадъците“
15.9. Валидни сертификати ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 с обхват строителна дейност.

16. Участникът „Простор 005“ ЕООД, гр. Варна представя:
16.1. Образец № 5 – покриващ изискванията на Възложителя.
16.2. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
16.3. Декларация за ангажираност на проектант по част „Енергийна ефективност“,

удостоверение за ППП, както и лиценз за изпълнение на дейността и застрахователна
полица.
16.4. Декларация за ангажираност на проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП, застрахователна полица и удостоверение за ППП по
част „ПБ“.
16.5. Декларация за ангажираност на проектант по част „Управление на отпадъците“, копие
от Диплома, Сертификат за преминато обучение, удостоверение за ППП и застрахователна
полица.

17. Участникът „ПСГ“ АД, гр. София представя:
17.1. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
17.2. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност и здраве,

удостоверение за завършен курс, копие от Диплома.
17.3. Декларация за ангажираност за част „Управление на отпадъците“, Сертификат за
преминато обучение, удостоверение за ППП, копие от Диплома, застрахователна полица и
декларация за удължаването й.
17.4. Променена банкова гаранция, съгласно изискванията на Възложителя.

18. Участникът „Солей 06“ ООД, гр. Варна представя:
18.1. Образец № 15 – съгласно изискванията на Възложителя.
18.2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
19. Участникът Консорциум „Оксиджен - Дъга“ ДЗЗД, гр. София представя:
19.1. Образец № 2 – коректно попълнен.
19.2. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
19.3. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност и здраве.
19.4. Образец № 19 – 2 бр., коректно попълнени.
19.5. Образец № 18 – 2 бр., коректно попълнени.
19.6. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
20. Участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София представя:
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20.1. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие.
20.2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
20.3. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
20.4. Декларация за ангажираност на проектант за част „Енергийна ефективност“, лиценз за

изпълнение на дейността.
20.5. Декларация за ангажираност на проектант за част „Електро“, удостоверение за ППП.
20.6. Декларация за ангажираност на проектант за част „Конструктивна“, удостоверение за
ППП.
20.7. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и проект за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП.
20.8. Декларация за ангажираност на ръководителя на обекта.
20.9. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност и здраве.
20.10. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБ“.
20.11. Декларация за ангажираност на проектант за част „ОВК“.
20.12. Декларация за ангажираност на проектант за част „Архитектурна“.
20.13. Декларация за ангажираност на проектант за част „Управление на отпадъците“.
20.14. Декларация за ангажираност на проектант за част „Контрол по качеството“.
20.15. Удостоверение за ППП, на лице, което не е част от проектантския екип.

21. Участникът „Стил комплекс“ ООД, гр. Благоевград представя:
21.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
22. Участникът „Уан Къмпани 4“ ДЗЗД, гр. София представя:
22.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
22.2. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
22.3. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност и здраве,

удостоверение за КБЗ в строителството, автобиография.

22.4. Декларация за ангажираност на проектант за част „Конструктивна“, удостоверение за

ППП, застрахователна полица, Диплома и автобиография.
22.5. Декларация за ангажираност на проектант за част „ОВК“, удостоверение за ППП,
застрахователна полица, Диплома и автобиография.
22.6. Декларация за ангажираност на проектант за част „Електро“, удостоверение за ППП,
застрахователна полица, диплома и автобиография.
22.7. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и проект за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП, застрахователна полица, диплома, удостоверение за
квалификация, автобиография.
23. Участникът „Стен бай“ ООД гр. Варна представя:
23.1. Образец № 5 – съгласно изискванията на Възложителя.
23.2. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
23.3. Удостоверение за ППП и лиценз за изпълнение на дейност „Енергийна ефективност“.
23.4. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
24. Участникът „Ес Джи - 81“ ЕООД гр. Варна представя:
24.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
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24.2. Образец № 5– съгласно изискванията на Възложителя.
24.3. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и проект за управление на

отпадъците, както и удостоверение за квалификация – 2бр.
24.4. Декларации за ангажираност на лицата, посочени в образец № 5 – 10 бр.

24.5. Образец № 17 с приложенията към него – съгласно изискванията на Възложителя
24.6. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
24.7. Декларация за ангажираност на ръководителя на екипа, удостоверение за ППП.

24.8. Декларация за ангажираност на проектант за част „Конструктивна“, удостоверение за
ППП.
24.9. Декларация за ангажираност за специалист координатор по безопасност и здраве,
удостоверение за ППП, удостоверение за КБЗ в строителството.
24.10. Декларация за ангажираност на проектант за част „Енергийна ефективност“,
удостоверение за ППП.
24.11. Декларация за ангажираност на проектант за част „ОВК“, удостоверение за ППП.
24.12. Декларация за ангажираност на проектант за част „Електро“, удостоверение за ППП.
24.13. Декларация за ангажираност на проектант за част „Пожарна безопасност“,
удостоверение за ППП и застрахователна полица.
24.14. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и проект за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП и удостоверение за КБЗ в строителството.
24.15.Декларация за ангажираност на проектант за част „Управление на отпадъците“,
удостоверение за ППП и сертификат за упражняване на дейността.
24.16. Заверено копие от Валиден сертификат ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+АС:2009 и BS

OHSAS 18001:2007 – с превод на български език.

25. Участникът „Хайтови СИЕ“ ООД гр. София представя:
25.1. Образец № 4 – съгласно изискванията на Възложителя, с приложени доказателства за
изпълнени договори сходни с предмета на поръчката.
25.2. Променена банкова гаранция, която не покрива минималните изисквания на Възложителя.
25.3. Лиценз за изпълнение на дейност „Енергийна ефективност“.

25.4. Декларация за ангажираност на специалист координатор по безопасност и здраве.

26. Участникът „ГБС Варна“ АД гр. Варна представя:
26.1. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя.
26.2. Декларация за ангажираност на ръководителя на обекта, Диплома.

26.3. Декларация за ангажираност на специалист контрол по качеството, диплома и
удостоверение.
26.4. Декларация за ангажираност на техническия ръководител, диплома.
26.5. Декларация за ангажираност на отговорник по ЗБУТ, диплома, удостоверение,
26.6. Застрахователна полица на дружеството и декларация за удължаване на срока й.
26.7. Декларация за ангажираност на проектант за част „Архитектура“, удостоверение за
ППП и застрахователна полица.
26.8. Декларация за ангажираност на проектант за част „Конструктивна“, удостоверение за
ППП и застрахователна полица.
26.9. Декларация за ангажираност на проектант за част „Енергийна ефективност“,
удостоверение за ППП.
26.10. Декларация за ангажираност на проектант за част „Енергийна ефективност“,
удостоверение за ППП и застрахователна полица.
26.11. Декларация за ангажираност на проектант за част „ОВК“, удостоверение за ППП,
застрахователна полица.
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26.12. Декларация за ангажираност на проектант за част „Електро“, удостоверение за ППП,
застрахователна полица.
26.13. Декларация за ангажираност за специалист координатор по безопасност и здраве,
удостоверение за ППП, застрахователна полица и удостоверение за КБЗ в строителството.
26.14. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБ“, удостоверение за ППП,
застрахователна полица.
26.15. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и план за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП, застрахователна полица.
26.16. Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и план за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП, застрахователна полица и удостоверение за завършен
курс КБЗ в строителството.
26.17. Декларация за ангажираност за част „Управление на отпадъците“, удостоверение за
ППП, застрахователна полица и сертификат за упражняване на дейността.
27. Участникът „Росатом“ ЕООД гр. Варна представя:
27.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – отговарящ на
съдържанието на офертата.
27.2. Образец № 16 – съгласно изискванията на Възложителя

27.3 Декларация за ангажираност на специалист Строителство и архитектура,
Удостоверение за ППП.
27.4 Декларация за ангажираност на специалист по контрол на качеството,
удостоверение за КБЗ в строителството, удостоверение по ЗБУТ.
27.5
Декларация за ангажираност на проектант за част „Архитектура“,
удостоверение за ППП.
27.6
Декларация за ангажираност на проектант за част „Конструктивна“,
удостоверение за ППП.
27.7 Декларация за ангажираност на проектант за част „Енергийна ефективност“,
удостоверение за ППП и лиценз за упражняване на дейността.
27.8
Декларация за ангажираност на проектант за част „ОВК“, удостоверение за
ППП.
27.9
Декларация за ангажираност на проектант за част „Електро“, удостоверение за
ППП.
27.10 Декларация за ангажираност специалист координатор по безопасност и здраве,
удостоверение за ППП и удостоверение за КБЗ в строителството.
27.11Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБ“, удостоверение за ППП.
27.12Декларация за ангажираност на проектант за част „ПБЗ“ и план за управление на
отпадъците, удостоверение за ППП и удостоверение за преминат курс за минимални
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
27.13Декларация за ангажираност на проектант за част „Управление на отпадъците“,
удостоверение за ППП.
След като подробно разгледа и се запозна с допълнително представените документи към
Плик № 1, комисията установи, че всички участници отстраняват несъответствията, посочени в

Протокол № 1 и допълват своите оферти в съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП и на
Възложителя, с изключение на:
1. Участникът „ПРОТИКО ИЛ“, гр. София, който не е представил допълнителни документи,
съгласно указанията, дадени му с Протокол № 1.
2. Участникът „ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ“, ООД, гр. София, който не покрива минималните
изисквания на Възложителя, съгласно Документацията за участие.
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Лицето, посочено в Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за
изпълнението на поръчката - Образец № 16 за проектант по част „Конструктивна“ отново съвместява
длъжност, като проектант по част “Управление на отпадъците“. Съгласно раздел ІІ. Специфични
изисквания към участниците, т. 2.1.2, „Участникът трябва да предложи за всички обособени

позиции от ОП №1 до обособена позиция №15 включително инженерно–технически състав и екип
от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях“ и са изброени 9
/девет/ проектанта по съответни части. Посочените длъжности не могат да се съвместяват от едно
лице. Съвместяване на длъжностите е допуснато само при Ръководно – експертния екип и
Квалифицираните работници, като под изброяването на необходимите специалисти и направено
уточнението, че „Длъжностите могат да се съвместяват от едно лице“. Подобно уточнение липсва
при Екипа от проектанти. На интернет страницата на Община Силистра, в „Профил на купувача“
към Документацията за участие са качени Разяснения към същата, в които изискването е описано.

3. Участникът „ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД, гр. София, който представя Банкова гаранция за участие
със срок на валидност - 28.10.2016г., като по този начин не спазва изискванията на
документацията за участие, съгласно указанията дадени на участника с Протокол № 1 и
Съгласно раздел ІІІ.1.1) на Обявлението –„Валидността на гаранцията за участие следва да
бъде не по-малко от 180 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата». В
РАЗДЕЛ V на документацията за участие е записано: „Валидността на банковата гаранция за
участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след изтичане на срока на валидност
на офертата”, а в РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. е записано: „срокът на валидност на офертите не може
да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
получаване на офертите”.

Крайният срок за получаване на оферти е 14.04.2016г. Следователно, участникът е следвало да
представи Банкова гаранция със срок на валидност, не по – малко от 360 /триста и шестдесет/ календарни
дни след тази дата, а представената от участника гаранция е със срок 28.10.2016г. От приложените
документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията установи, че участникът не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Предвид гореизложеното комисията установи, че участниците:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Силистра;
„НСК София“ ЕООД, гр. София;
ДЗЗД „Еко терм Силистра“, гр. София;
„Пътстрой Варна“ ЕООД, гр. Варна;
„Пи Ес Пи“ ЕООД, гр. София
ДЗЗД „НППЕ Силистра“, гр. София;
„Практик“ ЕООД, гр. Силистра;
„Екоефект – 2008“ ООД, гр. Силистра;
„Задгранично строителство“ ООД, гр. Силистра;
„Стимекс“ ЕООД, гр. Варна;
„Сетатех“ ЕООД, гр. София;
„Одесосстрой“ ООД, гр. Аксаково;
„Струма имоти“ ООД, гр. Благоевград;
„Девня трейд“ ООД, гр. Варна;
„Заечки“ ЕООД, гр. Петрич;
„Простор 005“ ЕООД, гр. Варна;
„ПСГ“ АД, гр. София;
„Солей 06“ООД, гр. Варна;
Консорциум „Оксиджен – Дъга“ ДЗЗД, гр. София;
„Парсек груп“ ЕООД, гр. София;
„Стил комплекс“ ООД, гр. Благоевград;
ДЗЗД „Уан Къмпани 4“, гр. София;
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„Стен бай“ ООД, гр. София;
„ЕС ДЖИ – 81“ ЕООД, гр. Варна;
„ГБС-Варна“ АД, гр. Варна;
„Росатом“ ЕООД, гр. Варна;

отговарят на критерии и минималните изисквания за подбор, заложени от Възложителя и допуска
същите до следващ етап от процедурата – разглеждане на плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката“.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите, съдържащи с в плик № 2,
отново по реда на постъпване на офертите, както следва:
„ЗАЕЧКИ” ЕООД
В Плик № 2 участникът прилага линеен график за видовете СМР, диаграма на работната ръка и
некоректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение. В него относно
гаранционния срок за СМР за част „Конструкции”, колона № 3, участникът е посочил 0 % от обема на СМР
и съответно не е предложил гаранционен срок. Съгласно документацията за участие, за обособена позиция
№4 по част конструктивна е предвидено: 1. Да се извърши основен ремонт на покрива и изцяло да се
подмени хидроизолацията с битумна модифицирана с полимери, като се предвиди сигурна защита от
ултравиолетови лъчи. При изпълнение на строително монтажните работи хидроизолацията и ламаринената
обшивка следва да се отстранят и изпълнят отново при съобразяване с необходимите наклони. Да се
изпълни топлоизолация на пода на подпокривното пространство. Отстраняване на воронките и подмяната
им с нови от синтетичен каучук с ултравиолетова защита, с водонепропусклива яка и с подходящ диаметър.
Поставяне на нови решетки на воронките. Самата повърхност на покрива да се пренивелира с ясно изразени
наклони към воронките като не се допускат оставянето на места с обратни или безотточни наклони; 2.
Фугите между телата (по фасадите и на стълбищната клетка) да се оформят по детайл на проектанта, като се
затворят с подходящ ламаринен профил вертикалните и хоризонтални участъци между сдвоените секции и
да се санират преди полагането на топлоизолацията.; 3. Балконските парапети са бетонни с метални
ръкохватки, които са корозирали и е необходима тяхната подмяна. На места бетоновото покритие липсва и
армировката е корозирала. Да се възстанови бетоновото покритие на оголената армировка на
конструктивните елементи. Ако някои от армировъчните пръти са силно корозирали и сигурността на
конструктивните елементи е застрашена. Да се вземат допълнителни мерки за укрепване и обезопасяване на
конструкцията. Да се направи антикорозионна защита на почистената от ръжда армировка, а разрушените
участъци да се запълват с подходящ материал, за да се осигури надеждност на конструктивните елементи.
Използваните материали да притежават необходимите качества и да отговарят на действащите стандарти и
други дейности, подробно описани в документацията за участие. Същевременно в приложението към
техническото предложение за организацията на работата и управление на обекта по част Конструктивна,
участникът сам дава подробна информация, относно предвидените в работния проект СМР по част
Конструктивна.
В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 7,5 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 145 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 35 календарни дни.
„ПСГ” АД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и подробно описание на основните
дейности, които ще се извършат в проектирането и строителството. В своето предложение, участникът
предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,21 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
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Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка. В приложение,
участникът описва технологичната последователност в изпълнението на дейностите, организацията и
концепцията на тяхното изпълнение. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,037 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ПИ ЕС ПИ” ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, като прилага и подробен Линеен график за видове СМР. Към линейния график е приложена и
диаграма на работната ръка. В обяснителна записка, участникът описва подробно организацията и
изпълнението на поръчката по видове дейности. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,084 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка. В работна програма, приложение
към техническото предложение, участникът излага своята концепция, методика и подход за изпълнението
на дейностите по части. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,054 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ЕС ДЖИ - 81” ЕООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка. Участникът прилага техническа
обосновка за изпълнението на поръчката и предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,11 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 76 календарни дни;
3. Срок за проектиране – 30 календарни дни.
1. Съгласно РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на Обявлението, РАЗДЕЛ ІV-3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.3.1.2.1 и РАЗДЕЛ ХІ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, и Образец № 11 от документацията за участие „Срокът за
изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-дълъг от 200
дни, не по-кратък от 120 календарни дни и не по-късно от 30.11.2016г.” и „Срокът за изготвяне на
технически проект да бъде не повече от 60 / шестдесет /, но не по-малко от 30 /тридесет/ календарни
дни. От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън

горепосочените такива.“
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2. В Техническо предложение за изпълнение - образец № 11 е посочено, че „ Всяка страница от
техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и
фамилия на лицето поставило подписа.“ В предложението на участника изискването не е спазено.
„ГБС-ВАРНА” АД
В Плик № 2 участникът прилага коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, както и подробен Линеен график за видовете СМР. Към линейния график е приложена и
диаграма на работната ръка. Участникът представя строителен план, включващ методологията и
организацията на изпълнение на дейностите. Попълнена е Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4
ЗОП. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,34години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„СТРУМА ИМОТИ” ООД
В Плик № 2 участникът прилага коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видовете СМР, линеен график с диаграма на работната ръка и
работна програма за изпълнение на дейностите. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,09 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видове СМР. Към линейния график е приложена и диаграма на
работната ръка. Представена е работна програма за изпълнение на дейностите. Попълнена е Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,598 г;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видове СМР. Към линейния график е приложена и диаграма на
работната ръка. Представена е работна програма за изпълнение на дейностите. В своето предложение,
участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,0684 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„НСК СОФИЯ“ ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видове СМР. Към линейни график е приложена и диаграма на
работната ръка. Представена е работна програма за изпълнение на дейностите. Попълнена е Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. В своето предложение, участникът предлага:
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1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,4458 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР, линеен график с диаграма на работната ръка и подробна
технологично – строителна програма за изпълнение на дейностите. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,44 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„СЕТАТЕХ“ ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, както и Подробен Линеен график за видовете СМР. Към линейния график е приложена и
диаграма на работната ръка. В работна програма към техническото предложение, участникът описва
организацията за изпълнение на СМР, проектирането и авторския надзор. Попълнена е Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,5058 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и работна програма за
изпълнение на дейностите. Попълнена е Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. В своето
предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,02 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР. Към линейния график е приложена и диаграма на работната
ръка. Участникът представя подробен план за изпълнение на дейностите. Попълнена е Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,89 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, както и подробен Линеен график за видовете СМР. Към линейния график е приложена и
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диаграма на работната ръка. Представен е подробен план за изпълнеие на дейностите. Попълнена е
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,92 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ОДЕСОССТРОЙ” ООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, като прилага и подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и
работна програма за изпълнение на дейностите. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,0684 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ПРАКТИК“ ООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, като прилага и Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и работна
програма за изпълнение на дейностите. В своето предложение, участникът предлага:
Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 6,03 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 31 календарни дни.
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, както и подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка.
1. Не е представена описателната част на техническата оферта.
1.1. Съгласно РАЗДЕЛ ІV-3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.3.1.2.1 от документацията за участие
в техническото предложение участникът: ”….доказва възможностите си и гаранциите, които
дава за изпълнение на поръчката (съгласно техническите спецификации) качествено и в срок.
От него Възложителят трябва да добие достатъчно ясна и подробна представа за
намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и
изпълнението на СМР, така и вземане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за
обслужване дейността на живущите, възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на
околната среда и др. по преценка на участника”.
1.2. В Техническо предложение за изпълнение - образец № 11, е записано, че «Участник, който

представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде
отстранен от участие в процедурата.“ В конкретния случай участникът изобщо не е
представил програма.

Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 5,95 години, като за част «Конструкции» е 10
години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 42 календарни дни.
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Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на

строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималния гаранционен срок за
възстановени конструкции не може да е по-голям от 8 /осем/ години. В колона 4 от своето
техническо предложение участникът е предложил гаранционен срок 10 /десет/ години. Съгласно
раздел ХІ методика за определяне на комплексната оценка на офертите от документацията за
участие, „В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум
предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.“
„РОСАТОМ“ ЕООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и технологично – строителна
програма за изпълнение на дейностите. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,36 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„СТИМЕКС” ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, както и подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и
технологично – строителна програма за изпълнение на дейностите. В своето предложение, участникът
предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 7,12 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„Пътстрой - Варна“ ЕООД
В Плик № 2 участникът е приложил коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка и технологично –
строителна програма за изпълнение на дейностите. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,74 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„ПРОСТОР 005“ ЕООД
В Плик № 2 е приложен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение, както и подробен
Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка. Участникът описва организацията на
изпълнение на дейностите. В своето предложение, участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 5.42 години, като за част «Конструкции» е 10
години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 60 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 15 календарни дни.
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1. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация

на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималния
гаранционен срок за възстановени конструкции не може да е по-голям от 8 /осем/
години. В колона 4 от своето техническо предложение участникът е предложил
гаранционен срок 10 /десет/ години. Съгласно раздел ХІ методика за определяне на
комплексната оценка на офертите от документацията за участие, „В случай, че се
констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по
тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.“
2. Съгласно РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на Обявлението, РАЗДЕЛ ІV-3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.3.1.2.1 и 2.2.3 и РАЗДЕЛ ХІ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията за участие „Срокът за
изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде подълъг от 200 дни, не по-кратък от 120 календарни дни и не по-късно от 30.11.2016г.” От участие
в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените
срокове.“
3. Съгласно РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на Обявлението, РАЗДЕЛ ІV-3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.3.1.2.1 и 2.2.3 и РАЗДЕЛ ХІ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията за участие „Срокът за

изготвяне на технически проект да бъде от 30 /тридесет / до 60 /шестдесет/ календарни
дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! От
участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране извън
горепосочените срокове.
4.
В Техническо предложение за изпълнение - образец № 11 е
посочено, че „ Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и
подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.“
В предложението на участника изискването не е спазено – не са посочени имената на
подписващия.
„ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка. В приложение, участникът
представя технологичната последователност на дейностите на изпълнение. Попълнена е Декларация за
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 9,05 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„СОЛЕЙ 06“ ООД
В Плик № 2 е приложен коректно попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение,
подробен Линеен график за видовете СМР с диаграма на работната ръка. В приложение, участникът
представя технологична – строителна програма за изпълнение на дейностите. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 10,47 години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни;
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3. Срок за проектиране - 30 календарни дни.
„Стен бай“ ООД
В Плик № 2 участникът е приложил попълнен Образец № 11 - Техническо предложение за
изпълнение, но липсва подпис на представляващия и печат. Приложен е подробен Линеен график за
видовете СМР с диаграма на работната ръка. Представена е концепция на организацията на изпълнението
на дейностите. Участникът предлага:
1. Гаранционен срок (среден) за строителните дейности – 12 години, като за част «Конструкции» е 10
години;
2. Срок за изпълнение на строителството – 170 календарни дни;
3. Срок за проектиране – 30 календарни дни.
1.
Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в

експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималния гаранционен срок
за възстановени конструкции не може да е по-голям от 8 /осем/ години. В колона 4 от своето
техническо предложение участникът е предложил гаранционен срок 10 /десет/ години. Съгласно
раздел ХІ методика за определяне на комплексната оценка на офертите от документацията за
участие, „В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум
предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.“ Освен
това срокът в колона № 6 не може да е по-дълъг от два пъти минималния гаранционен срок по чл.
20, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
В Образец № 11 - Техническо предложение за изпълнение е посочен срок за изпълнение на
строителството от 170 /сто и седемдесет/ календарни дни, а в Линейния график за изпълнение на СМР е
предвиден срок от 140 /сто и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР.
Комисията продължи своята работа, като оцени предложените срокове в техническото предложение,
по обособени позиции на допуснатите до оценка участници, съгласно методиката за оценка, както следва:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 24“ –
участник „Девня Трейд” ООД:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120 к. дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент -

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

9,05г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30 к.дни

10т.

3.

„Девня Трейд” ООД
Техн. Пред-ие
Резултат
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10%

Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш“ № 42, №44 и
№ 46“:
№

Показател

Оценка

Пи Ес Пи” ЕООД
Техн.
Пред-ие

Резул
тат

„ПСГ” АД

НСК София” ЕООД

Техн.
Предие
120к.д
ни

Резултат

Техн.
Пред-ие

Резултат

10т

120к.дни

10т

1.

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕН
ИЕ НА
СТРОИТЕЛ
СТВОТО
(ПСС) тегловен
коефициент
– 10 %

ПСС =
(Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т

2.

ГАРАНЦ
ИОНЕН
СРОК (ПГ) –
тегловен
коефициент
– 30 %
СРОК ЗА
ПРОЕКТИР
АНЕ (ПСП) тегловен
коефициент 10%

ПГ =
(Gi / Gmax) х
100

10,084г.

28,96т

10,21г

29,32т

10,4458г.

30т

ПСП =
(Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т

30к.дн
и

10т

30к.дни

10т

3.

Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 1 и № 3“ –
участник „Задгранично строителство” АД
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,92г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

„Задгранично строителство” ООД
Техн. Пред-ие
Резултат
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Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина“ № 2, вх. А и
вх. Б“
№

Показател

Оценка

„Сетатех” ЕООД
Техн. пред.-ие

Резултат

ДЗЗД „Еко Терм
Силистра”
Техн. Пред.Резултат
ие
120к.дни
10т.

1

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
СТРОИТЕЛСТВО
ТО (ПСС) тегловен
коефициент – 10
%

ПСС =
(Сmin/Сi) х
100

120к.дни

10т.

2

ГАРАНЦИОН
ЕН СРОК (ПГ) –
тегловен
коефициент – 30
%
СРОК ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен
коефициент - 10%

ПГ =
(Gi / Gmax) х
100

10,5058г.

29,73т.

10,598г.

30т.

ПСП =
(Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

30к.дни

10т.

3

Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“
№14 и № 15“ – участник „Екоефект-2008” ООД:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,89г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

„Екоефект-2008” ООД
Техн. Пред-ие
Резултат
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Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“
№ 16, №17, №18, №20, №21 и № 22“ – участник „Пътстрой - Варна” ООД:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,74г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

„Пътстрой - Варна” ЕООД
Техн. Пред-ие
Резултат

Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул.
„Герена“ № 1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. „Ново Петрово“ № 61“- участник „Росатом” ЕООД:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,36г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

„Росатом” ЕООД
Техн. Пред-ие
Резултат

Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул.
„Красна поляна“ № 13 и № 15 и ул. „Илинден“ № 33“ – участник „Стимекс” ЕООД:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

7,12г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

„Стимекс” ЕООД
Техн. Пред-ие
Резултат
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Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония” № 168, ул.
„Кубрат” № 1 и ул. „Кубрат” № 3“:
№

Показател

Оценка

„Солей 06” ООД
Техн.
Пред-ие
120к.дни

Резулт
ат
10т.

„Стил комплекс”
ООД
Техн.
Резулта
Пред-ие
т
120к.дни
10т.

ДЗЗД „Уан Къмпани
4”
Техн.
Резултат
Пред-ие
120к.дни
10т.

1.

СРОК
ЗА
ИЗПЪЛНЕН
ИЕ НА
СТРОИТЕЛ
СТВОТО
(ПСС) тегловен
коефициент
– 10 %

ПСС =
(Сmin/Сi )
х 100

2.

ГАРАН
ЦИОНЕН
СРОК (ПГ)
–тегловен
коефициент
– 30 %
СРОК
ЗА
ПРОЕКТИР
АНЕ (ПСП)
- тегловен
коефициент
- 10%

ПГ =
(Gi / Gmax)
х 100

10,47г.

30т.

10,054г.

28,80т.

10,44г.

29,91т.

ПСП =
(Пmin / Пi)
х 100

30к.дни

10т.

30к.дни

10т.

30к.дни

10т.

3.

Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кубадин“ № 5, 7 и 9“ –
участник ДЗЗД „НППЕ Силистра”:
№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,34г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

ДЗЗД „НППЕ Силистра”
Техн. Пред-ие
Резултат
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Обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември“ №
19“ - участник „ГБС-Варна” ЕООД:
№
Показател
Оценка
„ГБС-Варна” АД
Техн. Пред-ие
Резултат
1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

10,02г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

30к.дни

10т.

3.

Обособена позиция № 12 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
№ 50“ – участник „Практик“ ЕООД

„Филип Тотю“

№

Показател

Оценка

1.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) тегловен коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi ) х
100

120к.дни

10т.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
(ПГ) –тегловен коефициент – 30
%
СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен коефициент 10%

ПГ = (Gi / Gmax) х
100

6,00 г.

30т.

ПСП = (Пmin / Пi) х
100

31к.дни

10т.

3.

„Практик” ЕООД
Техн. Пред-ие
Резултат

Обособена позиция № 14 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Тулча“ № 33“:
№

Показател

Оценка

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТ
О (ПСС) - тегловен
коефициент – 10 %

ПСС = (Сmin/Сi )
х 100

ГАРАНЦИОНЕ
Н СРОК (ПГ) –
тегловен
коефициент – 30 %
3.
СРОК ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен

ПГ = (Gi / Gmax)
х 100

ПСП = (Пmin /
Пi) х 100

1.

2.

„Струма имоти” ООД
Техн.
Пред.-ие
120к.дни

Резултат

„Одесосстрой” ООД

10т.

Техн. Пред.ие
120к.дни

Резултат

10,09г.

30т.

10,0684г.

29,93т.

30к.дни

10т.

30к.дни

10т.

10т.
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коефициент - 10%
Обособена позиция № 15 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
вх. А и вх. Б:
№

Показател

Оценка

1

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТ
О (ПСС) - тегловен
коефициент – 10 %

ПСС =
(Сmin/Сi ) х 100

2

ГАРАНЦИОНЕ
Н СРОК (ПГ) –
тегловен
коефициент – 30 %
СРОК ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ
(ПСП) - тегловен
коефициент - 10%

ПГ =
(Gi / Gmax) х 100

ПСП =
(Пmin / Пi) х 100

3

„Парсек груп” ЕООД
Техн.
Пред.-ие
120к.дни

Резултат

„Димитър Енчев“ № 4,

Консорциум „Оксиджен
дъга” ДЗЗД

10т.

Техн. Пред.ие
120к.дни

Резултат

10,0684г.

30т.

10,037г.

29,90т.

30к.дни

10т.

30к.дни

10т.

10т.

След извършената оценка на показателите, съдържащи се в Техническото предложение на
участниците, комисията направи следните заключения и предлага на Възложителя:
I. Да допусне до разглеждане на плик № 3 – „Предлагана цена“ офертите на следните
участници:
1. „ПСГ” АД, гр. София с Вх. №К- 3670 от 14.04.2016 г. в 10:22 ч.;
2. Консорциум „ОКСИДЖЕН - ДЪГА” ДЗЗД, гр. София с Вх. №К - 3671 от 14.04.2016 г. в 10:25 ч.;
3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, гр. София с Вх. №К - 3672 от 14.04.2016 г. в 10:27 ч.;
4. „СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД, гр. Благоевград с Вх. № К- 3673 от 14.04.2016 г. в 10:30 ч.;
5. „ГБС-ВАРНА” АД, гр. Варна с Вх. №К- 3677 от 14.04.2016 г. в 10:42 ч.;
6. „СТУМА ИМОТИ” ООД, гр. Благоевград с Вх. №К- 3678 от 14.04.2016 г. в 10:45 ч.;
7. ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”, гр. София с Вх. №К- 3679 от 14.04.2016 г. в 10:48ч;
8. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. София с Вх. №К- 3680 от 14.04.2016 г. в 10:51 ч.;
9. „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София с Вх.№ К- 3681 от 14.04.2016 г. в 10.54 ч.;
10. ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“, гр. София с Вх. №К – 3682 от 14.04.2016 г. в 10.56 ч.;
11. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София с Вх.№К- 3683 от 14.04.2016 г. в 10.59 ч.;
12. ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“, гр. София с Вх.№К – 3685 от 14.04.2016 г. в 11.23 ч.;
13. „ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3686 от 14.04.2016 г. в 11:27 ч;
14. „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3687 от 14.04.2016 г. в
11:28 ч;
15. „ОДЕСОССТРОЙ” ООД, гр. Силистра, с Вх. № - 3701 от 14.04.2016г. в 16:03 ч.;
16. „ПРАКТИК“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3702 от 14.04.2016 г. в 16:06 ч;
17. „РОСАТОМ“ ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3704 от 14.04.2016 г. в 16:15 ч;
18. „СТИМЕКС” ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3705 от 14.04.2016 г. в 16:17 ч;
19. „ПЪТСТРОЙ - ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3708 от 14.04.2016 г. в 16:34ч;
20. „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3710 от 14.04.2016 г. в 16:39ч;
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21. „СОЛЕЙ 06“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3711 от 14.04.2016 г. в 16:41 ч;
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„ПРОТИКО ИЛ” ООД.
III.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„ЗАЕЧКИ” ЕООД.
IV.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД.
V.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„Инженерни системи” ООД.
VI.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.
VII.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът „ЕС
ДЖИ - 81” ЕООД.
VIII. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„ПРОСТОР 005“ ЕООД.
IX.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участникът
„СТЕН БАЙ“ ООД.
II.

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо заседание, за оповестяване
съдържанието на Плик № 3 от офертите на участниците за 13.06.2016г. от 10,00 ч. в ст. 202 (заседателна
зала) на общинска администрация Силистра. Заседанието е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и други лица.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, се обявява чрез
съобщение в профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=310, датата, часа и мястото на
отварянето.
Настоящият протокол е съставен на 06.06.2016 г.
Председател: _______п_________ инж. Емил Гойчев
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

Членове:

1. ________п_________ Константина Николова

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

2. ________п_________ Константин Топалов

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

3. ________п _________ Радостина Радева

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

4. ________п_________ арх. Марин Неделчев

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

5. ________п_________ Анна – Мари Тодорова

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

6. _________п_________инж. Димитра Желева

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
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