ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 198 от 01.02.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените
за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за установяване на
технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 4“;
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 6“;
Обособена позиция № 2
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 8“;
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Христо Ботев“ № 6“;
Обособена позиция № 3
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 9“;
Обособена позиция № 4
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 10“;
Обособена позиция № 5
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 15“.
„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 35“.
На 01.02.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 198 от 01.02.2017. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за
установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”.
Определената със Заповед № ЗК- 198 от 01.02.2017 г. комисия е в следния състав:
Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и
околна среда” при Община Силистра.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Анелия Петрова Василева – гл. счетоводител и н-к отдел «Счетоводство и контрол».
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
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Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от
входящия регистър за лицата подали оферти за участие.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Г-жа Весела Тодорова – председател на комисията, изчете гласно заповедта за работа на
комисията и Списъка на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
За участие в определения срок са получени оферти от:
1. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” гр. София, с
Вх.№К- 699 от 26.01.2017г. в 11:46ч;
2. „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 724 от 27.01.2017г. в 13:19ч;
3. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пловдив, с Вх.№К- 736 от 30.01.2017г. в 09:35ч.;
4. „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД гр. Плевен, с Вх.№К- 759 от 30.01.2017г. в 11:23ч.;
5. „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 761 от 30.01.2017г. в 11:31ч;
6. ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ” гр. София, с Вх.№К- 762 от 30.01.2017г. в 11:34ч;
7. „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 785 от 31.01.2017г. в 10:20ч;
8. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 786 от 31.01.2017г. в 10:21ч;
9. „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 787 от 31.01.2017г. в 10:23ч;
10. „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 789 от 31.01.2017г. в 10:30ч;
11. „ПРОТИКО ИЛ” ООД гр. София, с Вх.№К- 791 от 31.01.2017г. в 10:33ч;
12. „ПЕРФEКТ КОНСУЛТ М” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 792 от 31.01.2017г. в 10:37ч;
13. „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София, с Вх.№К- 803 от 31.01.2017г. в 13:11ч.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал.
2 от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване и оповести съдържанието им, както следва:
I. Оферта с Вх.№К- 699 от 26.01.2017г. на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, постъпила за участие по обособени позиции №№ 1 - 5 на
обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както и
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и описи на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
II. Оферта с Вх.№К - 724 от 27.01.2017г. „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД постъпила за участие по
обособени позиции №№ 1 - 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както и
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
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III. Оферта с с Вх.№К - 736 от 30.01.2017г на участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, постъпила
за участие по обособени позиции №№ 1 - 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се за всяка от обособените позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП и описи на представените документи. Членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите.
IV. Оферта с Вх.№К - 759 от 30.01.2017г. на участника „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД, постъпила за
участие по обособени позиции №№ 1 - 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържанието й: документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови
параметри".
V. Оферта с Вх.№К - 761 от 30.01.2017г. на участника „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД, постъпила
за участие по обособени позиции №№ 1 - 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както и
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
VI. Оферта с Вх.№К - 762 от 30.01.2017г.. на участника ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ”, постъпила за
участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както
и документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
VII. Оферта с Вх.№К - 785 от 31.01.2017г. на участника „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД,
постъпила за участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както
и документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
VIII. Оферта Вх.№К - 786 от 31.01.2017г. на участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
постъпила за участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се поотделно за всяка от обособените позиции документи по чл. 39,
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", както и
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от
позициите.
IX. Оферта с Вх.№К - 787 от 31.01.2017г.на участника „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, постъпила за
участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се за всяка от обособените позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
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ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", документите по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите.
X. Оферта с Вх.№К - 789 от 31.01.2017г. на участника „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, постъпила
за участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
„БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД подава за участие в процедурата пет непрозрачни, запечатани и с
ненарушена цялост опаковки за всяка от обособените позиции, заведени в деловодството на Община
Силистра с входящ номер Вх.№К- 789 от 31.01.2017г. Комисията подложи на обсъждане и коментар, дали
така подадената оферта съответства на законовите изисквания и тези на възложителя и преценка относно
формалната й редовност. Според комисията, представяне на оферта по обособени позиции, чрез
поставянето й в пет самостоятелни, макар и непрозрачни, обозначени и запечатани опаковки, е абсолютно
нарушение на разпоредбите на ЗОП и правилника за неговото прилагане.
След обсъждане и анализ, комисията излага следните мотиви и аргументи:
Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, документите, свързани с участието в
процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на
поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2
от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на
позицията, за която се отнасят – чл. 47, ал. 9 от ППЗОП.
Разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП изрично сочи, че при открита процедура опаковката
включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. А нормата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП разписва - когато
участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите
се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни
пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.
Анализът на тези разпоредби сочи, че документите, свързани с участието в процедурата, се
представят от участника в запечатана - една непрозрачна опаковка. В случая участникът е подал офертата
си не с една, а с пет опаковки.
Представянето на пет самостоятелни опаковки от един участник е в нарушение на разпоредбите на
чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и чл. 101, ал. 5, ал. 8 и ал. 12 от ЗОП, както и на Документацията за участие на
Възложителя. Съгласно горепосочените разпоредби от ЗОП и ППЗОП, всеки участник в процедурата при
изготвяне на офертата си трябва да се придържа точно към изискванията на Възложителя.
След преценка на фактите, комисията се обедини около мнението, че извършеното нарушение от
участника не може да се приеме като формално и несъществено, тъй като в чл. 107, т.2, б. а) от ЗОП
императивно е заложено изискването, комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник,
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, чиято
хипотеза в случая е налице.
Комисията счита, че подадената по този начин оферта не съответства на законовите изискания и
тези на възложителя. Налице са условията на чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, съгласно който комисията предлага
за отстраняване от по – нататъшно участие в процедурата участника „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, т. к е
представил оферта, във вид който не съответства на условията, относими към всички участници в
процедурата и която не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
XI. Оферта с Вх.№К- 791 от 31.01.2017г..на участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД, постъпила за
участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се за всяка от обособените позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", документите по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП и опис на представените документи. Членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите.
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XII. Оферта с Вх.№К- 792 от 31.01.2017г. на участника „ПЕРФEКТ КОНСУЛТ М” ЕООД,
постъпила за участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се за всяка от обособените позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", документите по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП и описи на представените документи. Членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите.
XIII. Оферта с Вх.№К- 803 от 31.01.2017г.. на участника „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
постъпила за участие по обособени позиции №№ 1 и 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се за всяка от обособените позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", документите по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП и описи на представените документи. Членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка от позициите.
След извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си на закрити заседания на 07.02.2017; 13.02.2017; 06.03.2017г.
10.03.2017г. и 17.03.2017г), за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, и преценка за
съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното:
I. Участник - ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ– ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ:
1. Посочени са административните данни за участника „ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ– ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, БУЛСАТ: 176593141.
2. Представен е договор за създаване на консорциум от 04.09.2013г. и анекс от 19.01.2017г.
Съдружници в консорциума са: „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и „ЛАЙФ
ЕНЕРДЖИ” ООД.
3. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
ползва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
4. Участникът представя ЕЕДОП, както от обединението участник, така и от неговите членове,
подписани от представляващите ги и подпечатани, за деклариране липсата на основания за
отстраняване и съответствието с поставените критерии, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1
от ЗОП.
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, лицата са декларирали липсата на основания свързани
с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на
интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Участникът е и членовете на обединението са декларирали всички обстоятелства и отговарят на
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
5. Относно критериите за подбор:
5.1. По отношение на изискването за годност, „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД декларира
в ЕЕДОП наличието на валидно вписване в Регистъра по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ на
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, а „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД - валидно вписване в
регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
5.2. Относно икономическото и финансово състояние, в ЕЕДОП на „МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и на „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД, липсва информация относно
наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
5.3. По отношение на изискването за техническите и професионални способности:
5.3.1. участникът декларира в ЕЕДОП списък с информация за изпълнени дейности, с предмет и
обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка. Липсва информация за изпълнени
дейности по част енергийна ефективност;
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5.3.2. в ЕЕДОП на „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, относно персонала, който ще
изпълнява поръчката, липсват данни и информация за изпълнение на част «Пожарна безопасност»
5.3.3. в ЕЕДОП на „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД липсват данни и информация за персонала, който ще
изпълнява поръчката.
6. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Декларации по образец на възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от
управителя на дружеството и подпечатана;
6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Относно констатираната непълнота и липса на информация в ЕЕДОП, комисията взе решение
участникът ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ– ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ, в срок от 5
/пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи нови ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Съгласно чл. 54, ал. 9 ат ППЗОП
допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
II. Участник - „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че ще използва
подизпълнител, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК:
202078918, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
3. Участникът представя отделни ЕЕДОП за „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД и съответно за
подизпълнителя «СЪНИДЕЙ» ЕООД с ЕИК: 160112567 - подписани от представляващите дружествата и
подпечатани, за деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените
критерии, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, лицата са декларирали липсата на основания свързани
с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на
интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –
Участникът и подизпълнителят са декларирали всички обстоятелства и отговарят на изискванията към
личното състояние, поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира наличието
на валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ),
като е посочил органа, който издава документа, а подизпълнителят екип от проектанти с ППП с
посочване на органа, който издава документа;
4.2. Относно икономическо и финансово състояние в ЕЕДОП, участникът и съответно
подизпълнителят декларират наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
4.3. По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът и
подизпълнителят вписват в ЕЕДОП списък с информация за изпълнени дейности, с предмет и
обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на лицата, които ще
изпълняват поръчката, в който е посочена позицията, която ще заемат. Услугите са изпълнени в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника;
5. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Декларации по образец на възложителя:
5.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана, и от представляващия подизпълнителя;
5.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
5.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството и подпечатана;
5.4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП,
подписана от управителя на дружеството и подпечатана.
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6. Допълнително Участникът е приложил документи, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП – Списък на екипа, който ще изпълни поръчката, Удостоверения за
провоспособност, Удостоверение за вписване в публичен регистър от АУЕР, застрахователни
полици, приемо – предавателни протоколи.
Комисията установи, че участникът „ГУДУИЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
III. Участник - „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК:
201425668, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни;
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът е декларирал липсата на основания свързани
с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение. В Част III, раздел Г на ЕЕДОП, участникът е посочва, че не е свързано
лице с друг участник по смисъла § 2, т.45 от ДР на ЗОП в настоящата процедура.
Съгласно Раздел II: Изисквания към участниците, т.2.9 на документацията за участие.
Участникът/Подизпълнителят следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
4. Относно критериите за подбор:
4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира наличието
на валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), и в
регистъра по чл. 166, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, като е посочен органа, който издава документа ;
4.2. Относно икономическо и финансово състояние в ЕЕДОП, участникът декларира наличието на
застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
4.3. По отношение на изискването за технически и професионални способности, участникът
декларира в ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет и обем,
идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, опит,
образование, удостоверения за провоспособност. Услугите са изпълнени в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника;
5. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
следните Декларации по образец на възложителя:
5.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
5.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Относно констатираната непълнота и несъответствие на информация, комисията взе решение
участникът „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия
протокол, да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Съгласно чл. 54, ал. 9 ат ППЗОП допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие.
IV. Участник - „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД:
За всяка от обособените позиции, участникът е приложил отделни комплекти от следните
документи:
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1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД, ЕИК:
114674768, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани с
наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –
Участникът декларира всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на валидно вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съответно в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) с посочване на органа, който издава документа;
4.2. Относно икономическо и финансово състояние в ЕЕДОП, участникът декларира наличието на
застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
4.5. По отношение на изискването за технически и професионални способности, участникът е
декларирал в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет и
обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата и удостоверения
за правоспособност. Услугите са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на
която е подадена офертата на участника;
5. Допълнително Участникът е приложил документи, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП – Удостоверения за провоспособност, Удостоверение за вписване в публичен
регистър от ДНСК, заповеди.
6. Представено е Техническо предложение, придружено от следните Декларации по образец на
възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
V. Участник - „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД.
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД, ЕИК:
203069879, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани с
наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Участникът декларира
всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
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4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира наличието
на право да съставя технически паспорти, като всички лица – проектанти притежават ППП, посочен е и
органа, който издава документа, а също и наличието на валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от
Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
4.2. Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
4.3. По отношение на изискването за технически и професионални способности, участникът
декларира в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет и обем,
идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, образование, дипломи,
удостоверения. Услугите са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е
подадена офертата на участника;
5. Допълнително Участникът прилага документи, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП – Удостоверения за за провоспособност, Удостоверение за вписване в публичен
регистър от АУЕР, сертификат за ISO 9001:2008, удостоверения за добро изпълнение,
застрахователни полици, заповеди, договори.
6. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Предложение за изпълнение на поръчката и следните Декларации по образец на възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
VI. Участник - ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ”:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да използва
подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
Посочени са административните данни за участника ДЗЗД „ОБНОВЕН ДОМ”, БУЛСТАТ: 176916356.
Членове на обединението са: „Българо – австрийска консултанска компания” АД, ЕИК: 175129387, „ЕП
КОНСУЛТ” ЕООД с ЕИК: 175455625 и „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ” ООД с ЕИК: 130063712.
2. Приложен е договор, от който е видно правното основание за създаване на обединението;
3. Участникът представя ЕЕДОП, както от обединението участник, така и от неговите членове подписани от представляващите ги и подпечатани, за деклариране липсата на основания за отстраняване
и съответствието с поставените критерии, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, лицата са декларирали липсата на основания свързани
с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на
интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Участникът е декларирал всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП:
4.1.1. „Българо – австрийска консултанска компания” АД, декларира валидно вписване в регистъра
по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
4.1.2. „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД декларира валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ).
4.1.3. „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ” ООД декларира валидно вписване в регистъра по чл. 166, ал. 2 от
ЗУТ.
5. Относно икономическото и финансово състояние, в ЕЕДОП на членовете на обединението, в
част IV, липсва информация за наличието на застраховка “Професионална отговорност”,
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
6. По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът е
декларирал в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с
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предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка. Услугите са изпълнени в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
7. В Част IV на ЕЕДОП на членовете на обединението, са вписани Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност и опит на лицата,
образование, дипломи, удостоверения.
8. Допълнително Участникът е приложил документи, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП – Удостоверения за провоспособност, застрахователна полица, списък за
необходимите технически средства, удостоверения за добро изпълнение, Удостоверение от
ДНСК, и от АУЕР, Сертификати ISO 9001:2015, а също и декларации за ангажираност от екипа,
който ще изпълнява поръчката;
9. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Предложение за изпълнение на поръчката и следните Декларации по образец на възложителя:
9.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя на
дружеството и подпечатана;
9.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
9.3. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от
управителя на дружеството и подпечатана.
Комисията констатира несъответствие между информацията в Договора за създаване на консорциума
и декларираната информация в приложените ЕЕДОП, относно дейностите, които ще изпълнява всеки
член на обединението - по отношение на изискването за годност. Съгласно договора:
- „Българо – австрийска консултанска компания” АД, ще изпълнява дейностите по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
- „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД ще изпълнява дейностите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
- „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ” ООД ще изпълнява дейностите по Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ).
Относно констатираното несъответствие, комисията взе решение участникът „ДЗЗД „ОБНОВЕН
ДОМ”, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи нови ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Съгласно чл. 54, ал. 9
ат ППЗОП допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които
са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
VII. Участник - „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК:
175450795, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани с
наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –
Участникът декларира всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1.По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) и на проектанти с ППП по всички части, съгласно изискванията на чл. 230 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
4.2.Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
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4.3.По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът е
попълнил в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет
и обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, образование,
дипломи, удостоверения за правоспособност. Услугите са изпълнени в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
5. Допълнително Участникът е приложил документи, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП –Удостоверение за вписване в публичен регистър от АУЕР, удостоверения
за добро изпълнение, застрахователна полица.
6. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
техническо предложение и следните Декларации по образец на възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя на
дружеството и подпечатана;
6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД отговаря на изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
VIII. Участник - „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
ЕИК: 201415001, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към
АВ данни. Относно начина на представляване, дружеството се представлява от двама
управители.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани с
наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –
Участникът декларира всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя.
4.Относно критериите за подбор:
4.1.По отношение на изискването за годност в ЕЕДОП, участникът декларира наличието на
валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), както
и екип от проектанти с ППП.
4.2.Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на застраховки “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
4.3.По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът
декларира в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с
предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала,
който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата,
образование, дипломи, удостоверения за правоспособност.Услугите са изпълнени в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
5. Допълнително Участникът прилага документи, чрез които се доказва информацията, посочена
в ЕЕДОП – Удостоверения за провоспособност, Удостоверение за вписване в публичен регистър
от АУЕР, сертификат за ISO 9001:2008, удостоверения за добро изпълнение, застрахователни
полици, заповеди, договори.
6. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
следните Декларации по образец на възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
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6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД отговаря на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
IX. Участник - „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че ще използва
подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, ЕИК: 175245872,
съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП за „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД и за подизпълнителя «АРК
ДИЗАЙН» ЕООД с ЕИК: 131363260 - подписани от представляващите дружествата и
подпечатани, за деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с
поставените критерии, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира, че не е изпълнил всички свои
задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски.Предвид това, следва
да се посочи информация и в последващата част на раздела – такава липсва. В част III, раздел Г,
декларира липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, подизпълнителят декларира липсата на основания
свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт
на интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
4. Относно критериите за подбор:
4.1. По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП на участника е декларирано
наличието на Удостоверение, издадено от КИИП, а на подизпълнителя - вписване в регистъра
по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
5. Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП на участника и на
подизпълнителя е декларирано наличието на застраховка “Професионална отговорност”,
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
6. По отношение на изискването за технически и професионални способности, в Част IV на
ЕЕДОП всяко от лицата е вписъл списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с
предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала,
който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност и опит на
лицата, образование, удостоверения за провоспособност.Услугите са изпълнени в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
7. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
следните Декларации по образец на възложителя:
7.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управител на
дружеството и подпечатана;
7.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управител на дружеството и
подпечатана;
7.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП,
подписана от управител на дружеството и подпечатана;
Относно констатираната непълнота и липса на информация в ЕЕДОП, комисията взе решение
участникът „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия
протокол, да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Съгласно чл. 54, ал. 9 ат ППЗОП допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие.

12

XI. Участник - „ПРОТИКО ИЛ” ООД:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД, ЕИК: 131259393,
съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващите дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани
с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на
интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Участникът
декларира всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от
възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1.По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът е декларирал
наличието на валидно вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ) с посочване на органа, който издава документа и екип от проектанти.
4.2.Относно икономическото си и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, участникът е
декларирал наличието на застраховки “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ.
4.3.По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът е
декларирал в Част IV на ЕЕДОП списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет
и обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчкаи Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата и удостоверения
за провоспособност. Услугите са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на
която е подадена офертата на участника.
5. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
следните Декларации по образец на възложителя:
5.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управител на
дружеството и подпечатана;
5.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управител на дружеството и
подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ПРОТИКО ИЛ” отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
XII. Участника - „ПЕРФEКТ КОНСУЛТ М” ЕООД:
За всяка от обособените позиции, участникът е приложил отделни комплекти от следните
документи:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че няма да
използва подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „ПЕРФEКТ КОНСУЛТ М” ЕООД, ЕИК:
131251869, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни.
3. Участникът представя ЕЕДОП - подписан от представляващия дружеството и подпечатан, за
деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с поставените критерии,
съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът декларира липсата на основания свързани с
наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, конфликт на интереси
или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Участникът декларира
всички обстоятелства и отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1.По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира наличието
на валидно вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и съответно в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и е посочил органа, който издава документа.
4.2.Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, участникът декларира
наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
4.3.По отношение на изискването за техническите и професионални способности, участникът в
Част IV на ЕЕДОП вписва списък, съдържащ информация за изпълнени дейности, с предмет и
обем, идентичен и сходен с предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, позицията
която ще заема, образование, удостоверения за правоспособност. Услугите са изпълнени в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
5. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Предложение за изпълнение и следните Декларации по образец на възложителя:
5.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
5.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана;
5.3. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от
управителя на дружеството и подпечатана.
Комисията установи, че участникът „ПЕРФEКТ КОНСУЛТ М” ЕООД отговаря на изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
XIII. Участник - „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД:
За всяка от обособените позиции, участникът е приложил отделни комплекти от следните
документи:
1. Участникът представя Заявление за участие в процедурата, в което е заявено, че ще използва
подизпълнители, подписано от управителя на дружеството и подпечатано;
2. Посочени са административните данни за участника „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК:
202852257, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ
данни.
3. Участникът представя отделни ЕЕДОП за „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД и за
подизпълнителя «ТИЙМ ЕКСПЕРТС» ООД с ЕИК: 200858531, както и за всяко от лицата,
които могат да представляват дружествата, включително собствениците, подписани и
подпечатани, за деклариране липсата на основания за отстраняване и съответствието с
поставените критерии, съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП:
Относно личното състояние в Част III на ЕЕДОП, участникът и подизпълнителят декларират липсата на
основания свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски,
конфликт на интереси или професионално нарушение, а в Част III, раздел Г, липсата на обстоятелства по
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици. Участникът и подизпълнителят декларират всички обстоятелства и отговарят на
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
4. Относно критериите за подбор:
4.1.По отношение на изискването за годност в част IV на ЕЕДОП, участникът е декларирал
наличието на валидно вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а подизпълнителят валидно вписване в регистъра
по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) с посочване на органа, който издава
документа.
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4.2.Относно икономическото и финансово състояние в част IV на ЕЕДОП, лицата са декларирали
наличието на застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
4.3.По отношение на изискването за технически и професионални способности, в Част IV на
ЕЕДОП е вписана информация за изпълнени дейности, с предмет и обем, идентичен и сходен с
предмета на настоящата поръчка и Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е
посочена професионална компетентност на лицата, удостоверения за правоспособност.Услугите са
изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника.
Комисията констатира, че при подаване на офертата, участникът и неговият подизпълнител
представят ЕЕДОП, съдържащи лога на проект и община, различна от тези на Възложителя по
настоящата процедура.
5. Допълнително Участникът е приложил документи, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП – Удостоверения за провоспособност, Удостоверение за вписване в
публичен регистър от АУЕР, Удостоверение за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1
от ЗУТ, Удостоверение от НАП, Договори, Референции, сертификат за ISO 9001:2008,
застрахователни полици, Декларации за ангажираност на лицатау които ще изпълняват
поръчката, Дипломи.
6. Представени са Технически предложения за всяка от обособените позиции, придружени от
Декларации по образец на възложителя:
6.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана от управителя
на дружеството и подпечатана;
6.2. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от управителя на дружеството и
подпечатана;
6.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП,
подписана от управителя на дружеството и подпечатана.
Относно констатираното несъответствие, комисията взе решение участникът „МАРСИ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол, да
представи нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Съгласно чл. 54, ал. 9 ат ППЗОП допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването на настоящия протокол, комисията изисква допълнителните документи от участниците,
с които да отстранят установените несъответствия.
Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: Допълнителни
документи към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Избор на
изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и
обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“,
гр. Силистра по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” в деловодството на Община
Силистра.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Ценовите предложения, участниците
ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано на електронната страница на Община Силистра в
Профил на купувача - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=364.
Настоящият протокол е съставен на 24.03.2017 г.
Председател: инж. Весела Тодорова
Членове:

_______П_______Заличени данни на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

1. Константина Николова _______П_______ Заличени данни на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД
2. Анелия Василева

_______П_______ Заличени данни на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД
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