ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 127 от 22.01.2019г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително - монтажни
работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска
администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”.
На 22.01.2019г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 127 от 22.01.2019г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане и оценка на получените за
участие оферти и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително
- монтажни работи (СМР) по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на
общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: инж. В.Д.Т. – директор дирекция „Устройство на територията” при Община Силистра;
Членове:
1. А.П.В. – гл. счетоводител на Община Силистра;
2. Р.Г.П. – гл. експерт „ТРЗ” при Община Силистра;
3. П.С.П. – гл. специалист „Пътна инфраструктура” при Община Силистра;
4. инж. Н.Г.Д. – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участиев процедурата. За участие в определения срок са получени
оферти от:
1. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, с Вх. №К- 463 от 17.01.2019г. в 10:49ч.;
2. „НСК СОФИЯ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 518 от 18.01.2019г. в 10:26ч.;
3. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. Варна, с Вх. №К- 519 от 18.01.2019г. в 10:28ч.;
4. „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна, с Вх. №К- 520 от 18.01.2019г. в 10:29ч.;
5. „ЕВРОНЕТ” ЕООД, гр. София, с Вх. №К- 539 от 18.01.2019г. в 13:56ч.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
оферти за участие в обществената поръчка, след което заедно с членовете на комисията попълниха и
подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП – в запечатани
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непрозрачни опаковки.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне
на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното
съдържание.
I. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
II. „НСК СОФИЯ” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
III. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
IV. „ВЕСЕЛА” ООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
V. „ЕВРОНЕТ” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
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 (28.01.2019г., 05.02.2019г., 13.02.2019г. и
18.02.2019г.), 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, като установи
следното:
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I. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
Участникът прилага следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо:
a.предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, вкл. Строителна программа и линеен график;
b.декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
c.декларация за срока на валидност на офертатапо образец;
d.декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по образец.
4.Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган, не е вписан Вида на процедурата – следва да се приведе в съответствие –
„открита процедура”;
2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д) е декларирано, че икономическият оператор не може да представи удостоверение за
платени социалноосигурителни вноски и данъци, съответно не са посочени уеб адреса, органа или
службата, издаваща документа - следва да се приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В
и Г на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване
или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с 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 (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП);
7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, икономическият оператор декларира
вписване в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в
България, като посочва източник за безплатен достъп до тази информация. Справка в публично
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достъпния регистър, установи че „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД притежава минимално изискуемата
регистрация в ЦПРС при КСБ;
8. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, икономическият
оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ – с минимално изискуемото застрахователно покритие;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена дейност в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника с
предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. За да се установи съответствие с
изискванията относно обема на изпълнените дейности, следва да се посочат данни за обема –
РЗП на всички посочени обекти, включително мощността на изпълнените ОВК инсталации;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира технически персонал за изпълнението на поръчката,
както следва:
- технически ръководител – не е посочена образователно-квалификационната степен на лицето;
професионална квалификация „строителен инженер”; професионален опит при ръководството на
повече от обект, за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки - в съответствие
с изискваниятя на Възложителя; Относно описаните обекти-строежи, не е декларирано да са
въведени в експлоатация от съответен компетентен орган или дали има за тях издадено
удостоверение за добро изпълнение от Възложител, каквото е изискването, посочено в в
Документацията за обществената поръчка;
- отговорник за Контрола на качеството: няма данни лицето да притежава образователноквалификационна степен /ОКС/: „бакалавър“/“магистър“ и професионална квалификация
„строителен инженер” или еквивалентна за образование/професионална квалификация за
дипломи, придобити извън Р. България – не се установява съответствие с минималното
изискване на Възложителя; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
- длъжностно лице по безопасност и здраве – с професионална квалификация „строителен техник”;
притежаващо Удостоверение за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в
строителството”. Не се съдържат данни удостоверението да е издадено съгласно Наредба №
РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд или еквивалентно, каквото е изискването.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
II. „НСК СОФИЯ” ЕООД
Участникът прилага следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо:
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a.предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, вкл. Строителна програма и линеен график;
b.декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
c.декларация за срока на валидност на офертатапо образец;
d.декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по образец.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган, не е вписан Вида на процедурата – следва да се приведе в съответствие –
„открита процедура”;
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и
Г на ЕЕДОП);
3. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
4. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване
или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
5. Не са налице основания за отстраняване свързани с 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 (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП);
6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, икономическият оператор декларира вписване в
Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България, като
посочва източник за безплатен достъп до тази информация. Справка в публично достъпния
регистър, установи че „НСК СОФИЯ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в
ЦПРС при КСБ;
7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, икономическият
оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ – с минимално изискуемото застрахователно покритие;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена дейност в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника с
предмен, сходен с предмета на настоящата процедура. Декларирани са данни, както за
строителните дейности по въвеждане на енергоефективни мерки, така и техния обем - в
съответствие с минимално изискуемото;
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9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира технически персонал за изпълнението на поръчката,
както следва:
- технически ръководител – образователно-квалификационна степен «магистър»; професионална
квалификация „строителен инженер”; професионален опит при ръководството на обект, за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки, за който има издадено
Удостоверение за добро изпълнение - в съответствие с изискването на Възложителя;
- отговорник за Контрола на качеството: образователно-квалификационна степен «магистър»;
професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за
безопасност - в съответствие с изискването на Възложителя;
- длъжностно лице по безопасност и здраве – с професионална квалификация „строителен техник”;
притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в
строителството”, издадено съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – в съответствие с изискването на
Възложителя.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Участникът прилага следните документи:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3. Техническо предложение, съдържащо:
a.предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, вкл. Строителна програма и линеен график;
b. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
c.декларация за срока на валидност на офертатапо образец;
d.декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по образец.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган, не е вписан Вида на процедурата – следва да се приведе в съответствие –
„открита процедура”;
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2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д) не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа - следва да се
приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и
Г на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване
или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с 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 (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП);
7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, икономическият оператор декларира вписване в
Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България, като
посочва източник за безплатен достъп до тази информация. Справка в публично достъпния
регистър, установи че „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в
ЦПРС при КСБ;
8. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, икономическият
оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ – с минимално изискуемото застрахователно покритие;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена дейност в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника с
предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. Не се съдържат данни относно обема на
изпълнените дейности на обект: «Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на
СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 19 обособени
позиции – Обособена позиция № 2 - сграда с административен адрес гр. Хасково, ж.к. “Бадема”
бл.4”, I. Партер;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат
строителството”, икономическият оператор следва да впише лицата, за които са вписани данни
относно образователната им и професионална квалификация;
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира технически персонал за изпълнението на поръчката,
както следва:
- технически ръководител – не е посочена образователно-квалификационната степен на
лицето; професионална квалификация „строителен инженер”; професионален опит при
ръководството на повече от един обект, за извършени СМР/СРР по въвеждане на
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-

-

енергоефективни мерки, за които има издадено Удостоверение за добро изпълнение;
отговорник за Контрола на качеството: не е посочена образователно-квалификационната
степен на лицето и неговата професионална квалификация - не се установява съответствие
с минималното изискване; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по
"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
длъжностно лице по безопасност и здраве – образователно-квалификационна степен «бакалавър» с
професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по „Безопасност и здраве в строителството”, издадено съгласно Наредба
№ 2 от 22.03.2004 г. за минималните исзисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи. Няма данни лицето да притежава
Удостоверение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно, каквото е
изискването на възложителя.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
„ВЕСЕЛА” ООД
Участникът прилага следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо:
a.предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, вкл. Строителна програма и линеен график;
b.декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
c.декларация за срока на валидност на офертатапо образец;
d.декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по образец.
4.Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган, не е вписан Вида на процедурата – следва да се приведе в съответствие –
„открита процедура”;
2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д) не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа - следва да
се приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката
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(Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт на
5. интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
6. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване
или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
7. Не са налице основания за отстраняване свързани с 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 (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП);
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел А: Годност, икономическият оператор декларира вписване в Централния професионален
регистър на строителя при Камарата на строителите в България, като посочва източник за безплатен
достъп до тази информация. Справка в публично достъпния регистър, установи че „ВЕСЕЛА” ООД
притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
9. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, икономическият
оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ – с минимално изискуемото застрахователно покритие;
10. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на
повече от една изпълнена дейност в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е
подадена офертата на участника. Сред декларираните от участника данни, не фигурират видовете
строителни дейности, обема на обектите – РЗП (РЗП е вписано само за обект „Саниране и
обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля”, бл. 51, УПИ-II, кв. 157,
и.д. № 57649.503.2301,03, вх. А, Б, В, Г, Д, Е ”), както и данни за изпълнена дейност по
„изграждане/изпълнение на поне 1 (една) ОВК инсталация с мощност, не по-малка от 500 kW”.
Предвид това, не се установява съответствие с минималните изисквания на Възложителя,
относно изпълнена дейност за строителство с предмет и обем идентичен или сходнен с този
на настоящата поръчка;
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира технически персонал за изпълнението на поръчката,
както следва:
- технически ръководител – образователно-квалификационна степен «бакалавър»; професионална
квалификация „строителен инженер”; професионален опит – посочени са обекти, за които няма
вписани данни да са извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки, вкл.
ремонтни строителни работи по полагане на топлинно изолиране на покрив и/или хидро и
топлоизолация и подмяна на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в
съществуващи жилищни и/или обществени сгради, каквото е зискването на Възложителя;
Относно описаните обекти-строежи, не е декларирано дали са въведени в експлоатация от
съответен компетентен орган или за тях има ли издадено удостоверение за добро изпълнение
от Възложител, каквото е изискването, посочено в забележка в Документацията за
обществената поръчка;
- отговорник за Контрола на качеството: образователно-квалификационна степен «магистър»;
9

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на
общинска администрация - Силистра“ – №BG16RFOP001-1.031-0005-С01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

-

професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за
безопасност каквото е изискването на Възложителя.
длъжностно лице по безопасност и здраве – с професионална квалификация „строителен техник”;
притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в
строителството”, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането
на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд, каквото е изискването на Възложителя.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
„ЕВРОНЕТ” ЕООД
Участникът прилага следните документи:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
3.Техническо предложение, съдържащо:
a.предложение за изпълнение на поръчката - по Образец, вкл. Строителна програма и линеен график;
b.декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
c.декларация за срока на валидност на офертатапо образец;
d.декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по образец.
4.Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от
ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е
попълнен, чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган, не е вписан Вида на процедурата – следва да се приведе в съответствие –
„открита процедура”;
2. В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д) е декларирано, че икономическият оператор не може да представи удостоверение за
платени социалноосигурителни вноски и данъци, съответно не са посочени уеб адреса, органа или
службата, издаваща документа - следва да се приведе в съответствие;
3. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и
Г на ЕЕДОП);
4. Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с несъстоятелност и с конфликт
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на интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
5. Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване
или за изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е
опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя (Част III, раздел В на ЕЕДОП);
6. Не са налице основания за отстраняване свързани с 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 (Част
III, раздел Г на ЕЕДОП);
7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, икономическият оператор декларира вписване в
Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България, като
посочва източник за безплатен достъп до тази информация. Справка в публично достъпния
регистър, установи че „ЕВРОНЕТ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС
при КСБ;
8. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, икономическият
оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ – с минимално изискуемото застрахователно покритие;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена дейност в
заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. Сред
декларираните от участника данни, не фигурират данни за видовете строителни дейности
изпълнени на обект: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ I - за жилищно строителство, кв. 81 по плана на
гр.Момчилград, с административен адрес: ул. „Сан Стефано“ № 14, бл.12, гр. Момчилград, община
Момчилград /във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на община Момчилград, област Кърджали”.
Предвид това, не се установи съответствие с минималните изисквания на Възложителя
относно изпълнена дейност за строителство с предмет идентичен или сходнен с този на
настоящата поръчка;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В, икономическият оператор декларира технически персонал за изпълнението на поръчката,
както следва:
- технически ръководител – образователно-квалификационна степен «магистър»; професионална
квалификация „строителен инженер”; професионален опит – посочен е обект, за който няма
вписани данни да са извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки, вкл.
ремонтни строителни работи по полагане на топлинно изолиране на покрив и/или хидро и
топлоизолация и подмяна на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в
съществуващи жилищни и/или обществени сгради, каквото е зискването на Възложителя;
Относно описания обект-строеж има издадено Удостоверение за добро изпълнение.
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-

-

отговорник за Контрола на качеството: образователно-квалификационна степен «магистър»;
професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за
безопасност;
длъжностно лице по безопасност и здраве – с професионална квалификация „строителен техник”;
притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в
строителството”. Няма данни, дали удостоверението е издадено съгласно Наредба № РД-07-2
от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд или еквивалентно, каквото е изискването на възложителя.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
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 липса, непълнота или несъответствие с
изискванията към личностното състояние или критериите за подбор. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти за участие. Документите следва да се представят 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=468.
Настоящият протокол е съставен на 18.02.2019г.

Председател: инж. В.Т.______П________
Членове:
1. А.В.

______П________

2. Р.П.

______П________

3. П.П

______П________

4. инж. Н.Д.

______П________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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