ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 235 от 04.02.2019 г. 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 инженеринг за енергийно
обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект „Енергийна ефективност за чист
въздух в град Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020." по обособени позиции:
Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“;
Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6;
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8,
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15;
Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6;
Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35.
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На 04.02.2019 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 235 от 04.02.2019 г. 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 обществената поръчка.
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. Н.М.Н. – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
3. Т.Е.С. – н-к отдел „Европейски проекти и програми” при Община Силистра;
4. П.С.П. – гл. специалист „Пътна инфраструктура” 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 участие в процедурата. За участие в определения срок са получени
оферти от:
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1. „СЕТАТЕХ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-924 от 01.02.2019 г. в 10:01 ч.;
2. „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-925 от 01.02.2019 г. в 10:05 ч.;
3. „МГА ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Бургас, с Вх.№К-927 от 01.02.2019 г. в 10:12 ч.;
4. „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна, с Вх.№К-928 от 01.02.2019 г. в 10:16 ч. – оттеглена на основание
чл. 101, ал. 7 от ЗОП;
5. „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна, с Вх.№К-929от 01.02.2019 г. в 10:18 ч. – оттеглена на основание
чл. 101, ал. 7 от ЗОП;
6. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. Димитровград, с Вх.№К-930 от 01.02.2019 г. в 10:22 ч.;
7. „ЕВРОКОРЕКТ-БУЛ” ЕООД, гр. Трявна, с Вх.№К-931 от 01.02.2019 г. в 10:26 ч.;
8. „ЕВРОКОРЕКТ-БУЛ” ЕООД, гр. Трявна, с Вх.№К-932 от 01.02.2019 г. в 10:28 ч.;
9. „БИБО 69” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-939 от 01.02.2019 г. в 11:54 ч.;
10. „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД, гр. Бургас, с Вх.№К-940 от 01.02.2019 г. в 11:54 ч.;
11. „КИЛТЕКС” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-941 от 01.02.2019 г. в 11:57 ч.;
12. „БИБО 69” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-942 от 01.02.2019 г. в 11:59 ч.;
13. „БИБО 69” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-943 от 01.02.2019 г. в 12:02 ч.;
14. ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, гр. София, с Вх.№К-950 от 01.02.2019 г. в 13:47 ч.;
15. „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, гр. Силистра, с Вх. №К-954 от 01.02.2019 г. в
14:23 ч.;
16. „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К-9956 от 01.02.2019 г. в 14:46 ч.;
17. „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна, с Вх.№К-957 от 01.02.2019 г. в 14:48 ч.;
18. „ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД, гр. Силистра, с Вх.№К-960 от 01.02.2019 г. в 15:04 ч.;
19. „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. Силистра, с Вх.№К-961 от 01.02.2019 г. в 15:04
ч.;
20. „ ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД, гр. Айдемир, с Вх.№К-962 от 01.02.2019 г. в 15:16 ч.;
21. „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-968 от 01.02.2019 г. в 16:24 ч.
Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедура 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.
Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, 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 изрично сочи и разписва съдържанието на опаковката по ал. 2,
когато се подава оферта за повече от една обособена позиция.
Горецитираните разпоредби сочат, че документите свързани с участието в процедурата, се представят от
участника в запечатана - една непрозрачна опаковка. В случая участниците „ЕВРОКОРЕКТ-БУЛ” ЕООД и
„БИБО 69” ЕООД са подали офертата си, не с една, а с повече опаковки.
Комисията счита, че представянето на две самостоятелни опаковки от един участник е в нарушение на
разпоредбите на чл. 101, ал. 8 от ЗОП и извършеното нарушение от участниците, 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
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

2

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 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 ОПРР 2014-2020 г.

налице.
Предвид гореизложеното и задължението на комисията да спазва основните принципи на ЗОП при
провеждане на процедурите, комисията предлага на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП във връзка с чл.
47, ал. 9 от ППЗОП, участниците „ЕВРОКОРЕКТ-БУЛ” ЕООД и „БИБО 69” ЕООД да се отстранят от по
– нататъшно участие в процедурата, т. к са представили оферта във вид, който не съответства на
нормативните условия за представяне и предварително обявените условия на поръчката, относими към
всички участници в процедурата.
Извършеното нарушение от участниците 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 установи, че до изтичането на срока за подаване на оферти от „СОЛЕЙ 06” ООД са подени
оферти: 1) с Вх.№К-928 от 01.02.2019 г. в 10:16 ч. и 2) с Вх.№К-929от 01.02.2019 г. в 10:18 ч., които на
основание чл. 101, ал. 7 от ЗОП са оттеглени от упълномощен представител с Рег.№ 2746 от 08.03.2012 г. В
14:48ч. на 01.02.2019 г. от „СОЛЕЙ 06” ООД е подена оферта за участие в настоящата процедура, заведена
с Вх.№К-957, данни отразени в Регистъра на получените оферти за участие в настоящата процедура.
На заседанието присъстваха представители на участниците: „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД – Георги Спасов
– в качеството на управител; „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД – Анна Стефанова –
упълномощен представител; „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – Димитър Недялков – упълномощен
представител. Не присъстваха 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 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
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. Оферта на „СЕТАТЕХ” ЕООД за участие по обособена позиция № 3 и № 4 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 4".
Представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД подписа техническото
предложение на участника за обособена позиция № 3, а представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ”
ЕООД подписа пликовете с предлаганите ценови параметри.
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II. Оферта на „НЕКСТ БИЛД” ЕООД за участие по обособена позиция № 4 и № 5 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 4" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 5".
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа пликовете с предлаганите ценови
параметри.
III. Оферта на „МГА ИНВЕСТ” ЕООД за участие по обособена позиция № 1 на процедурата.
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 плик с надпис "Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№ 1".
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа плика с предлаганите ценови
параметри.
IV. Оферта на „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД за участие по обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и №
6 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 2”; № 3; № 4; № 5 и № 6”.
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа пликовете с предлаганите ценови
параметри.
V. Оферта на „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД за участие по обособена позиция № 5 на процедурата
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 плик с надпис "Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№ 1".
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа плика с предлаганите ценови
параметри.
VI. Оферта на „КИЛТЕКС” ЕООД за участие по обособена позиция № 5 на процедурата
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 плик с надпис "Предлагани ценови параметри за обособена позиция
№ 1".
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа плика с предлаганите ценови
параметри.
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VI. Оферта на ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА за участие по обособена позиция № 2 и № 3 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 3”.
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа пликовете с предлаганите ценови
параметри.
VII. Оферта на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД за участие по обособена позиция № 5
на процедурата.
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 техническите предложения и пликове с надпис "Предлагани ценови параметри за обособена
позиция № 5".
Представителя на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД подписа плика с предлаганите ценови
параметри.
VIII. Оферта на „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за участие по обособена позиция № 1, № 4, № 5
и № 6 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 4”; № 5 и № 6”.
Представителите на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА”
АД подписаха пликовете с предлаганите ценови параметри.
IХ. Оферта на „СОЛЕЙ 06” ООД за участие по обособена позиция № 1 и № 4 на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 4”.
Представителите на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА”
АД подписаха пликовете с предлаганите ценови параметри.
Х. Оферта на „ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД за участие по обособена позиция № 4 на процедурата.
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 за обособена
позиция №4".
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Представителите на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА”
АД подписаха плика с предлаганите ценови параметри.
ХI. Оферта на „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД за участие по обособена позиция № 1 на
процедурата.
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 за обособена
позиция № 1".
Представителите на участника „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД и „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА”
АД подписаха плика с предлаганите ценови параметри.
ХII. Оферта на „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД за участие по обособена позиция № 1, № 4, № 5 и № 6
на процедурата.
За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 4”; № 5 и № 6”.
Представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД подписа пликовете с
предлаганите ценови параметри.
ХIII. Оферта
процедурата.

на „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД за участие по обособена позиция № 2 и № 3 на

За всяка от обособените позиции, 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 техническите предложения и пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2" и съответно "Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 3”.
Представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД подписа пликовете с
предлаганите 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 в периода 11.02.2019г. - 18.03.2019г., 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, и установи следното:
I. „СЕТАТЕХ” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 3 и № 4:
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
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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;
е. декларация за конфендициалност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
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 представените ЕЕДОПи за обособени позиции № 3 и № 4 са подписани електронно от
задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не позволява
редактиране на тяхното съдържание. Същите са попълнени, 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. В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП за обособена позиция № 4 е записана обособена позиция № 3
- следва де се приведе в съответствие;
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 на ЕЕДОП, 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 „СЕТАТЕХ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
8. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
проектирането и строителството» поотделно, покриваща минимално изискуемото застрахователно
покритие;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство» и поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на повече
от една изпълнена дейност в заложения от Възложителя срок с предмет и обем, сходен стози на настоящата
процедура - в съответствие с изискванията на възложителя;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането за всички части със съответната правоспособност и квалификация, като е определен и водещ
проектант. Справка в публично достъпните регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране установи съответствие с изискванията на възложителя;
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11. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира
еднакъв състав на екипите за обособени позиции № 3 и № 4:
- технически ръководител с образователно-квалификационната степен «магистър»; професионална
квалификация „строителен инженер”; с професионален опит при ръководството на обект за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; обекта е въведен в експлоатация, за
който има издадено удостоверение - в съответствие с изискванията на възложителя;
-

отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с образователно-квалификационна степен «магистър» и професионална квалификация
„строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по
"Контрол за качеството на материалите и 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, каквито са изискванията на
възложителя.
Съгласно Раздел III.1.3) на Обявлението за поръчката и Раздел II, т. 3, подт.3.3.4) от документацията за
участие в процедурата „При участие за повече от една обособена позиция, лицата в екипа за
изпълнение на техническото ръководство на строителството, не могат да съвместява длъжности в
повече от един екип за изпълнение на техническото ръководство на строителството”. Предвид това,
комисията не установява съответствие на предложените експерти с минималните изисквания 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 нови ЕЕДОПи за обособена позиция № 3 и
обособена позиция № 4 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, съобразно направените констатации.
II. „НЕКСТ БИЛД” ЕООД
Участникът прилага за обособена позиция № 4 и за обособена позиция № 5 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.
е. декларация за конфендициалност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
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 представените ЕЕДОПи за обособена позиция № 4 и № 5 са подписани електронно от
задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не позволява
редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са чрез системата за еЕЕДОП.
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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 на
ЕЕДОП, 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 на ЕЕДОП, 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 „НЕКСТ БИЛД” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2. на документацията за участие, за
да се установи съответствие с изискванията на възложителя, следва да се посочат данни относно
застраховка «Професионална отговорност в проектирането» и «Професионална отговорност в
строителството»;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения от
възложителя срок с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. За установяване съответствие
с изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за обема на изпълнените
дейности по въвеждане на енергоефективни мерки в посочения обект;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения от
възложителя срок, с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. За установяване съответствие
с изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за обема на посочения обект;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира данни за персонал и ръководен състав за
изпълнението на част «проектиране», каквото е изискването на възложителя;
12. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
12.1. за обособена позиция № 4:
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-

технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от лице с
професионална квалификация «строителен техник»; с професионален опит при ръководството на
обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; за обекта са декларирани
данни за издадено удостоверение за добро изпълнение; лицето притежава Удостоверение за
преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквито са изискванията на възложителя;

-

отговорник за контрола на качеството с образователно-квалификационна степен «магистър» и
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”.
12.2. за обособена позиция № 5:
- технически ръководител и отговорник за контрола на качеството се съвместяват от лице с
образователно – квалификационна степен «магистър»; с професионална квалификация «строителен
инженер»; притежава професионален опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни мерки; за обекта са декларирани данни за издадено удостоверение за
добро изпълнение; лицето 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 образователно-квалификационна степен «магистър» и
професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по " Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2
от 16.12.2009 г..
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 нови ЕЕДОПи за обособена позиция № 4 и
обособена позиция № 5 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, съобразно направените констатации.
III. „МГА ИНВЕСТ” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 1:
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.
е. декларация за конфендициалност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Към изискуемите документи са приложени още:
- четири ЕЕДОП-всеки от тях попълнен от физическо лице в качеството на експерт съответно по части
„Електрическа”, „Отопление и вентилация”, „Енергийна ефективност” и част «Архитектурна»;
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- договори между „ИНЖПРОЕКТ“ ООД и лицата от екипа по част „Архитектурна”, „Електрическа”,
„Отопление и вентилация” и „Енергийна ефективност”;
- декларацията от „ИНЖПРОЕКТ“ ООД, за съгласие за участие като подизпълнител на „МГА ИНВЕСТ”
ЕООД.
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице 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 ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор
и ще 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 на ЕЕДОП, 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 „МГА ИНВЕСТ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
7.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
проектирането и строителството”. За да се установи съответствие с изискванията на възложителя,
следва да се впишат данни относно застраховка «Професионална отговорност в проектирането» и
«Професионална отговорност в строителството» поотделно;
8.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една дейност в
заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен стози на поръчката;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор не декларира изпълнени дейности в заложения от
възложителя срок;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира като собствен персонал и ръководен състав за
изпълнението на проектирането: проектанти по част „Пожарна безопасност”, „План за управление на
отпадъците”, част „Конструктивна” и „План за безопасност и здраве (ПБЗ)”; проектанти по части
„Електрическа”, „Отопление и вентилация” и „Енергийна ефективност” са наети, а за част
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«Архитектурна» не са декларирани данни. След справка в публично достъпния регистър на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, се установи съответствие с изискванията на възложителя по
отношение притежаването на необходимата квалификация и правоспособност на лицата от екипа;
въведени са данни за застраховки «Професионална отговорност в проектирането»; не е определен водещ
проектант.
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
- технически ръководител с образователно – квалификационна степен «магистър»; с професионална
квалификация «строителен инженер»; притежава професионален опит при ръководството на обекти
за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; за обектите не са декларирани
данни за въвеждането им в експлоатация или за тях да са издадени удостоверения за добро
изпълнение;
- отговорник за Контрола на качеството с професионална квалификция «строителен техник»;
- длъжностно лице по безопасност и здраве с професионална квалификция «строителен техник»;
няма данни лицето да притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по "
Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
„ИНЖПРОЕКТ“ ООД
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представеният ЕЕДОП от „ИНЖПРОЕКТ“ ООД за обособена позиция № 1 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 на
ЕЕДОП, т. д) не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа - следва да се
приведе в съответствие;
3.Икономическият оператор ще 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 на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
вписване в Регистър на проектантските бюра, към Камарата на инженерите в инвестиционото проектиране,
като посочва източник за безплатен достъп до тази информация. Справка в публично достъпния регистър,
установи че „ИНЖПРОЕКТ“ ООД притежава съответната регистрация;
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8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност”;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор не декларира данни за изпълнени дейности;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена
дейност в заложения от възложителя срок. За установяване съответствие с изискванията на
възложителя, следва да се предостави информация за обема напосочените обекти: «Технически
проект във връзка с „Изпълнение НПЕЕМЖС на територията на Община Сливен” за обособена позиция
№ 20: „………………..” и „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции, по
обособена позиция №1:“……..»;
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането в състав еднакъв, и вече деклариран от „МГА ИНВЕСТ” ЕООД, катоза част «Архитектурна»
са декларирани данни за лице, притежаващо необходимата квалификация и правоспособност, което ще бъде
водещ проектант в екипа. Справка в публично достъпния регистър на Камарата на архитектите в България,
се установи съответствие с изискванията на възложителя.
Предвид декларираните данни от „МГА ИНВЕСТ” ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД за екип по част
«проектиране», представените документи – договори между „ИНЖПРОЕКТ“ ООД и лицата от екипа по
част „Архитектурна”, „Електрическа”, „Отопление и вентилация” и „Енергийна ефективност”, се установи,
че: експерти по части „Архитектурна”, „Електрическа”, „Отопление и вентилация” и „Енергийна
ефективност” са ресурс на „ИНЖПРОЕКТ“ ООД, а експерти по части „Пожарна безопасност” и част
„План за управление на отпадъците”, и част „Конструктивна” и „План за безопасност и здраве (ПБЗ)” са
собствен ресурс на „МГА ИНВЕСТ” ЕООД. В декларацията от „ИНЖПРОЕКТ“ ООД, според която
дружеството дава съгласие да бъде подизпълнител на „МГА ИНВЕСТ” ЕООД при изпълнение на
обществената поръчка за обособена позиция № 1 за: „Изготвяне на проект по всички части и упражняване
на авторски надзор по време на строителството”, не е посочено процентното изражение на дела от
поръчката, който ще изпълняват. В ЕЕДОП от „МГА ИНВЕСТ” ЕООД също не е посочено процентното
изражение на дела от поръчката който ще възложат на ИНЖПРОЕКТ“ ООД.
С оглед изложеното в Част II ичаст IV на ЕЕДОП от „МГА ИНВЕСТ” ЕООД и „ИНЖ ПРОЕКТ“ ООД, и
представените документи – договори, декларации, ЕЕДОПи, комисията не може да установи качеството
и ролята на дружеството „ИНЖ ПРОЕКТ“ ООД и посочените експерти при изпълнение на
обществената поръчка. Установява се противоречие и неяснота в представените документи относно
използване капацитета на други субекти за изпълнение критериите за подбор и използването на
подизпълнители.
Участникът следва да изясни статута на посочените експерти. В случай, че те ще бъдат използвани от
участника по трудово/служебно/гражданско правоотношение, те следва да бъдат посочени в Част IV,
раздел В, т. «Образователна и професионална квалификация» на ЕЕДОП, като следва да се отбележи, че
участникът не ползва капацитета на трети лица в Част II.
Ако тези експерти няма да бъдат използвани в което и да било от трите възможни правоотношения, то
следва да се представи ЕЕДОП от третото лице, което ги предоставя с попълване на частта от него,
която е относима за ресурса, който се предоставя. След като експертите ще изпълняват конкретни
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задачи от предмета на поръчката, то те не са трето лице по смисъла на ЗОП. Ако те са експерти на
такова трето лице, то той е задълженият по закона субект за представяне на отделен ЕЕДОП попълнен
за част I, част II (раздел А и Б) и част III, а в част IV единствено релевантните раздели, за които
основния участник ще се ползва от неговия капацитет.
Трети лица са субекти, които не участват в изпълнението пряко, но предоставят на участник определен
материален или нематериален ресурс, а изпълнението се осъществява изцяло от участника, определен за
изпълнител, но ползвайки капацитета (материален, човешки и др.) на трето лице В чл. 65, ал. 2 от ЗОП,
ясно са разграничени третите лица (тези, чиито капацитет ще се използва) от лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнението на изискванията. Именно по отношение на
тях е въведено изискването да участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
капацитет.Те нямат качеството на трети лица по отношение на участника, а са част от персонала
който ще изпълнява предмета на поръчката.
В отговор с Изх.№К-426#1 от 18.01.2019г., Възложителят дава разяснение по условията на
документацията: «….Експерти, наети по гражданско правоотношение, не са трети лица по смисъла на
чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват отделни ЕЕДОП».
Подизпълнителят от своя страна е лице, което участва наравно с изпълнителя в изпълнението на
поръчката с определен дял. Съгласно дефиницията на "договор за подизпълнение", дадена в § 2, т. 5 от ДР
на ЗОП, това е възмезден договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица с предмет
изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка. В случай, че има такива
лица, участникът следва да отбележи в Част II на ЕЕДОП, че ще ползва капацитета на трети лица, а в
част IV да посочи процентното изражение на дела от поръчката, който ще изпълняват.
Подизпълнителят следва да попълни отделен ЕЕДОП за част I, част II (раздел А и Б) и част III, а в част
IV да попълни единствено релевантните раздели, за които основния участник ще се ползва от неговия
капацитет.
Качеството „участник“ по смисъла на §2, т.59 ДР на ЗОП в настоящата процедура има „МГА ИНВЕСТ”
ЕООД. С оглед изложеното, на капацитета на други субекти за изпълнение критериите за подбор може
да се позове единствено участникът – „МГА ИНВЕСТ” ЕООД.
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 нови ЕЕДОПи за обособена позиция № 1
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно
направените констатации.
IV. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Участникът прилага за всяка от обособените позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, 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.
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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 представените ЕЕДОПи за всяка от позициите са подписани електронно от задълженото лице
по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране на тяхното
съдържание. Същите са попълнени, чрез системата за еЕЕДОП.
В ЕЕДОПи за обособените позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6, комисията констатира:
1. 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);
2.В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП за обособена позиция № 3 е записана обособена позиция № 5 –следва де се приведе в съответствие;
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 на ЕЕДОП, 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;
7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност” за част
проектиране и за част строителство поотделно, покриващи минимално изискуемото застрахователно
покритие – в съответствие с изискванията на възложителя;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една
изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен с този на процедурата– в
съответствие с изискванията на възложителя;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения от
възложителя срок с предмет и обем сходен с този на настоящата процедура;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането за всички части със съответната квалификация и правоспособност, като е определен и водещ
проктант. Справка в публично достъпните регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране установи съответствие с изискванията на възложителя;
11. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият оператар декларира
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следния персонал:
11.1. за обособена позиция № 1:
- технически ръководител и отговорник за контрола на качеството се съвместяват от лице с
образователно-квалификационната степен «магистър»; с професионална квалификация „строителен
инженер”; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по "Контрол за
качеството на материалите; притежава професионалния опит при ръководството на обекти за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; няма данни обектите да са
въведени в експлоатация или за тях да има издадено удостоверение за добро изпълнение,
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.
11.2. за обособена позиция № 2:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник”; с професионален
опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки;
за обекта има издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на
възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с образователно-квалификационната степен «бакалавър»; с професионална квалификация
„строителен инженер”; притежава притежава Удостоверение за преминато професионално обучение
по "Контрол за качеството на материалите и Удостоверение е 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.
11.3. за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 5:
- технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от лице с
професионална квалификация „строителен техник”; с професионален опит при ръководството на
обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; за обекта има издадено
удостоверение за добро изпълнение; 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 каквито са
изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството - няма данни лицето да притежава необходимата
професионална квалификация. Съгласно условията на възложителя Отговорник за Контрола на
качеството,
следва
да
е
с
образователно-квалификационна
степен
/ОКС/
„бакалавър“/“магистър“, професионална квалификация „строителен инженер” или със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област
"Архитектура и строителство" или еквивалентна за образование/професионална квалификация за
дипломи, придобити извън Р. България; притежава притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Контрол за качеството на материалите.
Съгласно Раздел III.1.3) на Обавлението за поръчката и Раздел II, т. 3, подт.3.3.4) от документацията за
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участие в процедурата „При участие за повече от една обособена позиция, лицата в екипа за изпълнение на
техническото ръководство на строителството, не могат да съвместява длъжности в повече от един
екип за изпълнение на техническото ръководство на строителството”. Предвид гореизложеното,
комисията не установява съответствие на предложените експерти с минималните изисквания на
възложителя.
10.4. за обособена позиция № 4:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник”; с професионален
опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки;
за обекта има издадено удостоверение за добро изпълнение; няма данни обекта да е въведен в
експлоатация или да има издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са
изискванията на Възложителя;
- отговорник за Контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице, за което няма данни да притежава необходимата професионална квалификация. Съгласно
условията на възложителя длъжностно лице по безопасност и здраве и Отговорник за Контрола
на качеството, следва да са с образователно-квалификационна степен /ОКС/
„бакалавър“/“магистър“, професионална квалификация „строителен инженер” или със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област
"Архитектура и строителство" или еквивалентна за образование/професионална квалификация за
дипломи, придобити извън Р. България; притежава Удостоверение за преминато професионално
обучение по Контрол за качеството на материалите и 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.
11.5. за обособена позиция №6:
- технически ръководител и отговорник за контрола на качеството се съвместяват от лице с
професионална квалификация „строителен инженер”; с професионален опит при ръководството на
обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; притежава Удостоверение
за преминато професионално обучение по Контрол за качеството на материалите; няма данни
обекта да е въведен в експлоатация или да има издадено удостоверение за добро изпълнение,
каквото е изискването на Възложителя;
- длъжностно лице по безопасност и здраве - 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; няма данни
лицето да притежава необходимата професионална квалификация. Съгласно условията на
възложителя длъжностно лице по безопасност и здраве, следва да е с образователноквалификационна степен /ОКС/ „бакалавър“/“магистър“, професионална квалификация
„строителен инженер” или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита
професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" или еквивалентна за
образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Р. България.
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 нови ЕЕДОПи за обособени позиции от № 1
до № 6 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно
направените констатации.
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V. „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 5:
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 задълженото лице 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 на
ЕЕДОП, т. д) не са посочени уеб адреса, органа или службата, издаваща документа - следва да се
приведе в съответствие;
3. В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП не е записана обособената позиция за която се подава;
4. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и нама да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
5.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);
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.В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при
КСБ;
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9.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност” за част
проектиране и за част „строителство”, покриващи минимално изискуемото застрахователно покритие;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения
от възложителя срок с предмет сходен с предмета на поръчката. За установяване съответствие с
изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за обема на посочения обект;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «проектиране», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в срока
заложен от възложителя с предмет сходен с предмета на поръчката. За установяване съответствие с
изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за обема на посочения обект;
12. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането за всички части със съответната квалификация и правоспособност, като е определен и водещ
проктант. Справка в публично достъпния регистър на Камарата на архитектите в България и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, се установи съответствие с изискванията;
13. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; За установяване
съответствие с изискванията на възложителя, следва да се впишат данни за професионалния
опит на лицето при ръководството на обекти за СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни
мерки, както и данни за въвеждане в експлоатация на посочените обекти или за издадено
удостоверение за добро изпълнение на същите, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството – не са посочени данни за професионалната квалификация
на лицето;
- длъжностно лице по безопасност и здраве - не са посочени данни лицето за професионалната
квалификация на лицето и дали притежава Удостоверение за преминато професионално
обучение по "Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от
16.12.2009 г., каквито са изискванията 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, съобразно направените констатации.
VI. „КИЛТЕКС” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 5:
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;
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е. декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
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 задълженото лице 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 на
ЕЕДОП, 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 на ЕЕДОП, 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 „КИЛТЕКС” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
9.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност” за част
проектиране и за част строителство покриващи минимално изискуемото застрахователно покритие;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения
от възложителя срок с предмет и обем сходни с поръчката – в съответствие с изискванията на възложителя;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «проектиране», икономическият оператор не декларира изпълнение на сходни с предмета
и обема на настоящата поръчка дейности в срока заложен от възложителяа;
12. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането;
13. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
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ръководство на строителството:
- технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от лице с
образователно квалификационна степен „магистър”; с професионална квалификация «строителен инженер»;
притежава професионален опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на
енергоефективни мерки и има издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на
Възложителя; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве в
строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. – каквито са изискванията на възложителя;
- отговорник за контрола на качеството с образователно квалификационна степен „магистър”;
професионална квалификация «строителен инженер» – каквито са изискванията на възложителя.
14. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП, подраздел „Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“, икономическият оператор декларира, че възнамерява да възложи на подизпълнител
изпълнението по „изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части“, в процентно изражение2,43% от поръчката.
„ВИВА ПРОЕКТ" ЕООД
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 на
ЕЕДОП, 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 на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира
данни;
9.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
проектирането” покриваща минимално изискуемото застрахователно покритие;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира данни в поле „строителство”;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле „услуги”, икономическият оператор декларира изпълнение на дейност сходна с предмета и
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обема на настоящата процедура в срока заложен от възложителя – в съответствие с изискванията на
възложителя;
12. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение на
проектирането за всички части с необходимата квалификация и правоспособност. Справка в публично
достъпните регистри на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, установи съответствие с изискванията на възложителя; не е определен водещ проктант;
13. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира персонал и ръководен състав за изпълнение
техническото ръководство на строителството:
С оглед изложеното в Част II, Част IV в ЕЕДОП на „КИЛТЕКС” ЕООД и данните в ЕЕДОП на „ВИВА
ПРОЕКТ" ЕООД, комисията установи, че дружество „ВИВА ПРОЕКТ" ЕООД ще участва при
изпълнението на поръчката в качеството на „подизпълнител”. Освен че предоставя ресурс, лицето
изпълнява и част от предмета на поръчката.В този случай, участника следва да отбележи в Част II на
ЕЕДОП, че ще ползва капацитета на трети лица.
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, съобразно направените констатации.
VII. ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА
Участникът прилага следните документи поотделно за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 3:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител от:
- ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА";
- „ЕВРОНЕТ” ЕООД;
- „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД;
- „ДАЕЛ-2008“ЕООД
3. Споразумение за учредяване на ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА"от 23.01.2019г. от което е видно правното
основание за създаване на обединението, за срок до окончатилното изпълнение на обществената поръчка, и
Анекс към него от 23.01.2019г. Съдружници, членове в обединението са «„ЕВРОНЕТ” ЕООД; „МЦ –
СТРОЙКОМЕРС“ООД и „ДАЕЛ-2008“ЕООД, като се удостовери, че е определен партньора, който
представлява обединението за целите на обществената поръчка.
Споразумението съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. 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.
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5. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представените ЕЕДОПи от ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА" за обособена позиция № 2 и № 3 са
подписани електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са
предоставени, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същите са попълнени, 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 на
ЕЕДОП, 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 нама 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. В Част III, раздел Г на ЕЕДОП, икономическият оператор вписва отговор «Да», а в поле «описание»,
декларира декларира липсатан 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. Следва да се приведе в съответствие, като:
- на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „НЕ“,
ако за него не са приложими всички национални основания за изключване по т.4. Посочените национални
основания за изключване не е необходимо да бъдат описвани;
- ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“,
тогава задължително се описва конкретното обстоятелство по т.4., което е налице, както и
евентуално предприетите мерки за надеждност.
7.В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 и „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД притежават минимално изискуемата
регистрация в ЦПРС при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството” за „ЕВРОНЕТ” ЕООД и „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД и застраховка “Професионална
отговорност в проектирането” за „ДАЕЛ-2008“ЕООД покриващи минимално изискуемото застрахователно
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покритие;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една
изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен с предмета на настоящата
процедура -в съответствие с изискванията на възложителя;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнена дейност в заложения от
възложителя срок с предмет и обем сходен с предмета на настоящата процедура-в съответствие с
изискванията на възложителя;
11. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането във всички части със съответната квалификация и правоспособност, като е определен и
водещ проктант. Справка в публично достъпнте регистри на Камарата на архитектите в България и
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, се установи съответствие с изискванията на
възложителя;
12. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
12.1. за обособена позиция № 2:
- технически ръководител с образователно квалификационна степен „магистър”; липсвт данни
професионалната квалификация на лицето да е в област «Архитектура и строителство» или
еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън
Р.България; За установяване съответствие с изискването относно професионалния опит на
лицето, следва да се впишат данни за опит при ръководството на обект за извършени
СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки, както и данни за въвеждане в
експлоатация на обекта или за издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са
изискванията на Възложителя;
-

отговорник за контрола на с образователно квалификационна степен „магистър”; липсват данни
професионалната квалификация на лицето да е в област «Архитектура и строителство» или
еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън
Р.България; притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по Контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

-

длъжностно лице по безопасност и здраве с професионална квалификация «строителен техник»;
няма данни Удостоверението за преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве
в строителството, да е съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквото е изискването на
възложителя.

Данните за персонал и ръководен състав за изпълнение на поръчката, следва да се впишат в поле
„Образователна и професионална квалификация” на раздел В на ЕЕДОП.
С оглед изложеното в Споразумението за създаването на ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА строителни дейности ще
бъдат изпълнявани от „ЕВРОНЕТ” ЕООД и от „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД, членове на обединението.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
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критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Предвид това в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП за обособена позиция № 2,
икономическият оператор ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА", следва да впише и състава на екипа за
изпълнение техническото ръководство на строителството, деклариран в ЕЕДОП от „МЦ –
СТРОЙКОМЕРС“ООД.
12.2. за обособена позиция № 3:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник” и професионален опит
при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; няма
данни за въвеждане на обекта в експлоатация или да е издадено удостоверение за добро
изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството с професионална квалификация „строителен техник”;
- 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., каквито са изискванията на
възложителя.
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представените ЕЕДОПи от „ЕВРОНЕТ” ЕООД за обособена позиция № 2 и № 3 са подписани
електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не
позволява редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са 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 на
ЕЕДОП, 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 нама 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. В Част III, раздел Г на ЕЕДОП, икономическият оператор вписва отговор «Да», а в поле «описание»,
декларира декларира липсатан 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. Следва да се приведе в съответствие, като:
- на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ участникът следва да отговори с „НЕ“,
ако за него не са приложими всички национални основания за изключване по т.4. Посочените национални
основания за изключване не е необходимо да бъдат описвани;
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- ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“,
тогава задължително се описва конкретното обстоятелство по т.4., което е налице, както и
евентуално предприетите мерки за надеждност.
7.В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството” покриваща минимално изискуемото застрахователно покритие;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство» са декларирани данни за изпълнена дейност в заложения от възложителя срок,
с предмет и обем сходен с предмета на настоящата процедура. Същите данни са декларирани и от участника
ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА";
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
10.1 за обособена позиция № 2, деклариран и от участника ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА:
- технически ръководител с образователно квалификационна степен „магистър”; липсвт данни
професионалната квалификация на лицето да е в област «Архитектура и строителство» или
еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи, придобити извън
Р.България; За установяване съответствие с изискването относно професионалния опит на
лицето, следва да се впишат данни за ръководството на обект за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни мерки, както и данни за въвеждане в експлоатация на обекта
или за издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
-

отговорник за контрола на качеството с образователно квалификационна степен „магистър”; липсвт
данни професионалната квалификация на лицето да е в област «Архитектура и
строителство» или еквивалентна за образование/професионална квалификация за дипломи,
придобити извън Р.България; притежава Удостоверение за преминато професионално
обучение по Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност, каквито са изискванията на Възложителя;

-

длъжностно лице по безопасност и здраве с професионална квалификация «строителен техник»;
няма данни Удостоверението за преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве
в строителството, да е съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквото е изискването на
възложителя.
10.2 за обособена позиция № 3 – не са декларирани данни.
След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представените ЕЕДОПи от „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД за обособена позиция № 2 и
обособена позиция № 3 са подписани електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране на тяхното съдържание. Същите са
попълнени, чрез системата за еЕЕДОП.
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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 на
ЕЕДОП, 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 нама 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 на ЕЕДОП, 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 „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД притежават минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при
КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
строителството”, покриваща минималното застрахователно покритие;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения от
възложителя срок с предмет и обем сходен с тозиа на настоящата процедура – в съответствие с
изискванията на възложителя;
10. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнение техническото
ръководство на строителството:
10.1 за обособена позиция № 2:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник; притежава
професионален опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на
енергоефективни мерки; няма данни за въвеждане в експлоатация на обекта или за издадено
удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с професионална квалификационна „строителен техник; притежава Удостоверението за
преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквото е изискването на възложителя.
10.2 за обособена позиция № 3, декларирани и от участника ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник; с професионален опит
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-

при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; няма
данни за въвеждане в експлоатация на обекта или за издадено удостоверение за добро
изпълнение, каквито са изискванията на възложителя;
отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с професионална квалификационна „строителен техник; притежава Удостоверение за
преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба
№ РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквото е изискването на възложителя.

След направена служебна справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията, се
установи, че представените ЕЕДОПи от „ДАЕЛ-2008“ЕООД за обособена позиция № 2 и № 3 са подписани
електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не
позволява редактиране на неговото съдържание. Същите са попълнени, 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 на
ЕЕДОП, 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 нама 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 Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни за наличие на застраховка “Професионална отговорност в
проектирането”, покриваща минималното застрахователно покритие
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнена дейност в срока заложен от
възложителя с предмет и обем сходен с този на обществената поръчка-в съответствие с изискванията на
възложителя;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането в еднакъв състав и за двете обособени позиции за всички части със съответната
квалификация и правоспособност, като е определен и водещ проектант. Справка в публично достъпните
регистри на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, се установи съответствие с изискванията на възложителя. Екипа е деклариран и от участника
ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА.
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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 нови ЕЕДОПи за обособени позиции № 2 и №
3 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно
направените констатации.
VIII. „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 5:
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 задълженото лице 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. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД притежава минимално изискуемата регистрация
в ЦПРС при КСБ;
6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
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“Професионална отговорност”, покриваща минимално изискуемото застрахователно покритие за
строителство;
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2., «…..изискуемата информация
относно изискването за икономическо и финансово състояние се посочва в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б: Икономическо и финансово състояние на еЕЕДОП». Предвид това, данните въведени от
икономическия оператор в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, относно застраховка
«Професионална отговорност в проектирането», следва да се въведат в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б на ЕЕДОП;
7. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една
изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет сходен с предмета на поръчката. За
установяване съответствие с изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за
обема на посочените обекти;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «услуги», 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 поръчката. За установяване съответствие с изискванията на
възложителя, следва да се предостави информация за обема на посочените обекти;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането за всички части със съответната правоспособност, като е определен и водещ проктант.
Справка в публично достъпните регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране установи съответствие с изискванията на възложителя; въведени са данни
за застраховки «Професионална отговорност в проектирането»;
10. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира
следните лица:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки;
няма данни обекта да е въведен в експлоатация, или да има издадено удостоверение за добро
изпълнение, каквото е изискванетона възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с професионална квалификация «строителен техник»; притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Контрол за качеството на материалите и 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, каквито са изискванията 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, съобразно направените констатации.
IX. „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Участникът прилага следните документи за всяка обособена позиция - № 1, № 4, № 5 и № 6:
1.Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 30
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 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 ОПРР 2014-2020 г.

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;
е.декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
При разглеждане на представените ЕЕДОПи за обособена позиция № 1, № 4, № 5 и № 6, комисията
констатира:
Представените ЕЕДОПи са подписани електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са 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.В Част II, точка «последна» на всички ЕЕДОПи е записана обособена позиция № 5 – Изпълнение на
инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев”
№ 6- следва де се приведе в съответствие;
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 на ЕЕДОП, 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 „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС
при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
“Професионална отговорност в строителството”, покриваща минимално изискуемото застрахователно
покритие;
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Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2., «…..изискуемата информация
относно изискването за икономическо и финансово състояние се посочва в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б: Икономическо и финансово състояние на еЕЕДОП». Предвид това, данните въведени от
икономическия оператор в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, относно застраховка
«Професионална отговорност в проектирането», следва да се въведат в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б на ЕЕДОП;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една
изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем, сходен с предмета на настоящата
процедура;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена
дейност в заложения от възложителя срок, с предмет, сходен с този на настоящата процедура. За
установяване съответствие с изискванията на възложителя, следва да се предостави информация за
обема на посочените обекти «Модернизация на образователната инфраструктура на територията
на град Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002: ОП № 4:…………..” и „Изпълнение на СМР за
повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда в гр.Берковица, бул. „Мрамор“ №6,
бл.5….”;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането за всички части със съответната квалификация и правоспособност, като е определен и водещ
проектант. Справка в публично достъпните регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране установи съответствие с изискванията на възложителя;
въведени са данни за застраховки «Професионална отговорност в проектирането»;
12.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал в еднакъв състав за изпълнението на
техническото ръководство за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни; няма
данни обектите да са въведен в експлоатация, или да има издадени удостоверени за добро
изпълнение, каквото е изискването на възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с професионална квалификация «строителен техник»; няма данни Удостоверението за
преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве в строителството, да е 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.
Съгласно Раздел III.1.3) на Обавлението за поръчката и Раздел II, т. 3, подт.3.3.4) от документацията за
участие в процедурата „При участие за повече от една обособена позиция, лицата в екипа за изпълнение на
техническото ръководство на строителството, не могат да съвместява длъжности в повече от един
екип за изпълнение на техническото ръководство на строителството”. Предвид гореизложеното,
комисията не установява съответствие на предложените експерти с минималните изисквания на
възложителя.
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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 нови ЕЕДОПи за № 1, № 4, № 5 и № 6 и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените
констатации.
X. „СОЛЕЙ 06” ООД
Участникът прилага следните документи за обособени позиции № 1 и № 4:
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.
е.декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Представените ЕЕДОПи са подписани електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са 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 на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д), следва да се посочи отговор «Да» и да се впишат данни за 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 на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
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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 „СОЛЕЙ 06” ООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
“Професионална отговорност в строителството”, покриваща минимално изискуемото застрахователно
покритие;
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2., «…..изискуемата информация
относно изискването за икономическо и финансово състояние се посочва в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б: Икономическо и финансово състояние на еЕЕДОП». Предвид това, данните въведени от
икономическия оператор в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, относно застраховка
«Професионална отговорност в проектирането», следва да се въведат в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б на ЕЕДОП;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една
изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен с този на поръчката – в
съответствие с изискването на възложителя;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена
дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен с този на поръчката– в съответствие с
изискването на възложителя;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането със съответната квалификация и правоспособност, като няма въведени данни за проектант
по част «Енергийна ефективност»; определен е водещ проектант; Справка в публично достъпните
регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
установи съответствие с изискванията на възложителя за вписаните проектанти; няма изискване екипа да
включва проектант по част «ВиК»; въведени са данни за застраховки «Професионална отговорност в
проектирането»;
12.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал за изпълнение на техническото ръководство:
12.1. за обособена позиция № 1:
- технически ръководител, отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и
здраве се съвместяват от лице с професионална квалификация «строителен техник»;
с
профессионален опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на
енергоефективни; няма данни обектите да са въведен в експлоатация, или да има издадени
удостоверени за добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя; притежава
Удостоверение за Контрол на качеството на изпълнение на СМР и Удостоверението 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.
12.2. за обособена позиция № 4:
- технически ръководител, отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и
здраве се съвместяват от лице с образователно – квалификационна степен «магистър инженер»;
няма данни професионалната квалификация на лицето да е в област «Архитектура и
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 34
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 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 ОПРР 2014-2020 г.

строителство» или еквивалентна на образование/професионална квалификация за дипломи,
придобите извън Р.Бългтариял; притежава Удостоверение за Контрол на качеството на
изпълнение на СМР и Удостоверението 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.
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.3. Технически и професионални
способности, подточка 3.3.4. на документацията за участие в процедурата е записано: „Лицата в екипа за
изпълнение на техническото ръководство на строителство, могат да съчетават заемане на длъжности
„Отговорник за Контрола на качеството” и „Длъжностно лице по безопасност и здраве”, при условие,
че отговарят на поставените минимални изисквания към всяка от тях!”. Предвид това, комисията не
счита, че съвместяването на трите длъжности от едно лице е в съответствие с изискванията 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 нови ЕЕДОПи за № 1 и № 4 и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените
констатации.
XI. ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 4:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП) на оптичен носител;
2.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;
е.декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
3. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Участникът не е приложил Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – следва да се
представи.
Представения ЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е чрез
системата за еЕЕДОП.
1. В Част II на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д), следва да се впишат данни за уеб адреса, органа или службата, издаваща документа;;
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
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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);
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 на ЕЕДОП, 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 „ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние и раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор не е вписал никакви данни и информация, предвид което не се
установява съответствие с минималните изисквания 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, съобразно направените констатации.
XII. „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 1:
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;
е.декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Представения ЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е чрез
системата за еЕЕДОП.
1. В Част II на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д), следва да се впишат данни за уеб адреса, органа или службата, издаваща документа;
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
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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);
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 на ЕЕДОП, 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 „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД притежава минимално изискуемата регистрация в
ЦПРС при КСБ;
8.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние и раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор не е вписал данни и информация, предвид което не се установява
съответствие с минималните изисквания 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, съобразно направените констатации.
XIII. „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособена позиция № 1, № 4, № 5 и № 6:
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;
е.декларация за конфенденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП.
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
При разглеждане на представените ЕЕДОПи за обособена позиция № 1, № 4, № 5 и № 6, комисията
констатира:
Представените ЕЕДОПи са подписани електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът, в който са предоставени, не позволява редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са чрез
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системата за еЕЕДОП.
1. Икономическият оператор ще 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);
2. 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);
3.В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП за обособена позиция № 5 е записана обособена позиция № 4 следва де се приведе в съответствие;
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 на ЕЕДОП, 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 „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при
КСБ;
7.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
“Професионална отговорност в строителството”, покриваща минимално изискуемото застрахователно
покритие;
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2. на документацията за участие,
«…..изискуемата информация относно изискването за икономическо и финансово състояние се посочва в
Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на еЕЕДОП». Предвид
това, данните въведени от икономическия оператор в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, относно
застраховка «Професионална отговорност в проектирането», следва да се въведат в Част IV:
Критерии за подбор, раздел Б на ЕЕДОП;
8.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство» за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6, икономическият оператор не
декларира данни за изпълнение на дейности в заложения от възложителя срок с предмет и обем,
сходен с този на настоящата процедура;
9.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги» за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6, икономическият оператор декларира
изпълнение на повече от една изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет, сходен с
този на настоящата процедура. За установяване съответствие с изискванията на възложителя, следва
да се предостави информация за обема на посочените обекти «Модернизация на образователната
инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура BG16RFOP001-1.002: ОП №
4:…………..” и „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна
сграда в гр.Берковица, бул. „Мрамор“ №6, бл.5….”;
10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
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проектирането в еднакъв състав за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6 за всички части със съответната
квалификация и правоспособност, като е определен и водещ проектант. Справка в публично достъпните
регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
установи съответствие с изискванията на възложителя; въведени са данни за застраховки «Професионална
отговорност в проектирането»;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал за изпълнението на техническото ръководство:
11.1 за обособена позиция № 1:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; няма данни
професионалния опит на лицето да е при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни; няма данни обектите да са въведен в експлоатация, или да
има издадени удостоверенияза добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството – не се въведени данни;
- длъжностно лице по безопасност и здраве с професионална квалификация «строителен техник»;
няма данни Удостоверението за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве
в строителството, да е 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.
11.2 за обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; няма данни
професионалния опит на лицето да е при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни; няма данни обектите да са въведен в експлоатация, или да
има издадени удостоверени за добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството – не се въведени данни;
- длъжностно лице по безопасност и здраве с професионална квалификация «строителен техник»;
няма данни Удостоверението за преминато професионално обучение по „Безопасност и здраве
в строителството, да е 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
Съгласно Раздел III.1.3) на Обавлението за поръчката и Раздел II, т. 3, подт.3.3.4) от документацията за
участие в процедурата „При участие за повече от една обособена позиция, лицата в екипа за изпълнение
на техническото ръководство на строителството, не могат да съвместява длъжности в повече от един
екип за изпълнение на техническото ръководство на строителството”. Предвид гореизложеното,
комисията не установява съответствие на предложените експерти с минималните изисквания на
възложителя.
11.3 за обособена позиция № 6:
- технически ръководител – липсват данни за образователно – квалификационната степен и
професионална квалификация на лицето; няма данни професионалния опит на лицето да е при
ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни; няма
данни обектите да са въведен в експлоатация, или да има издадени удостоверени за добро
изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за Контрола на качеството – липсват данни за образователно – квалификационната
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-

степен на лицето; с професионална квалификация «строителен инженер; притежава
Удостоверение за контрол на качеството;
длъжностно лице по безопасност и здраве - липсват данни за образователно –
квалификационната степет и професионална квалификация на лицето; 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.

„Електро Билд Груп” ЕООД
Представените ЕЕДОПи за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6 са подписани електронно от
задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който са предоставени, не позволява
редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част II на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д), следва да се впишат данни за уеб адреса, органа или службата, издаваща документа;
2. Част II на ЕЕДОП, подраздел „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?”, не следва да се попълва. Полето се
попълва в случаите, когато икономическите оператори участват като обединение (гражданско
дружество по ЗЗД) или консорциум (или друго аналогично сдружение, което не представлява
самостоятелно юридическо лице по смисъла на приложимия към него правен ред).
3.В Част II, точка «последна» на ЕЕДОП за обособена позиция № 5 е записана обособена позиция № 4
- следва де се приведе в съответствие;
4. Предвид това, че „Електро Билд Груп” ЕООД е декларирано като „трето лице” по смисъла на чл. 65 от
ЗОП в Част II, раздел В на ЕЕДОП на „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД , то Част II на ЕЕДОП, следва да се
попълни само в раздел „А“ и „Б”;
5. 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);
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.В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 „Електро Билд Груп” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
9.В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
“Професионална отговорност в строителството”, покриваща минимално изискуемото застрахователно
покритие;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 40
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 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 ОПРР 2014-2020 г.

10.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «строителство» за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6 са декларирани данни за
изпълнение на дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем, сходен с предмета на
настоящата процедура;
11.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6
изпълнение на повече от една изпълнена дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем,
сходен с предмета на настоящата процедура;
12.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
проектирането и строителството.
С оглед изложеното в Част II, раздел В и Част IV: Критерии за подбор в ЕЕДОП на „ДРЪСТЪР СТРОЙ
БГ” ЕООД и данните в ЕЕДОП на „Електро Билд Груп” ЕООД, комисията установи, че дружество
„Електро Билд Груп” ЕООД ще участва при изпълнението на поръчката в качеството на „трето лице” за
покриване на критериите за подбор относно изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с
този на поръчка.
В ал. 3 на чл. 65от ЗОП е указано, че когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите
от третите лица задължения. За да „разполага“ участникът с тези ресурси, те трябва да бъдат
прехвърлими (например материален, технически или човешки ресурс), тъй като ако са непрехвърлими,
това ще означава, че с тях разполага само и единствено третото лице, което от своя страна ще бъде
неизпълнение на разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от ЗОП. В случая опитът на „Електро Билд Груп” ЕООД,
изразяващ се в изпълнени дейности за строителство и услуги се отнасят за минал период от време и
удостоверят вече извършени от него дейности, т.е. по своята същност опитът е непрехвърлим. По
отношение на критерия за подбор - опит, е невъзможно да бъде изпълнено изискването на закона
участникът да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица.
Комисията счита, че в случая, предложението за ползването на чужд капацитет е недопустимо, т.к. не
съставлява ресурс от материално естество, прехвърляем по същността и характера си.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия
протокол, комисията изисква, участникът и да представи нови ЕЕДОПи за № 1, № 4, № 5 и № 6 и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно направените
констатации.
XIV. „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД
Участникът прилага следните документи за обособени позиции № 2 и № 3:
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.
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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 задълженото лице 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. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност на ЕЕДОП, 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 „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД притежава минимално изискуемата регистрация в ЦПРС при КСБ;
6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира данни съгласно чл. 171 от ЗУТ за наличие на застраховка
“Професионална отговорност”, покриваща минимално изискуемото застрахователно покритие за
строителство;
Съгласно Раздел III. 1.3 на Обявление за поръчката и Раздел II, точка 3.2. на документацията за участие,
«…..изискуемата информация относно изискването за икономическо и финансово състояние се посочва в
Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние на еЕЕДОП». Предвид
това, данните въведени от икономическия оператор в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, относно
застраховка «Професионална отговорност в проектирането», следва да се въведат в Част IV:
Критерии за подбор, раздел Б на ЕЕДОП;
7. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор декларира изпълнение на дейност в заложения от
възложителя срок с предмет и обем сходен с този на поръчката - в съогветствие с изискванията на
възложителя;
8. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира изпълнение на повече от една изпълнена
дейност в заложения от възложителя срок с предмет и обем сходен с този на поръчката - в съогветствие с
изискванията на възложителя;
9. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал и ръководен състав за изпълнението на
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проектирането за всички части със съответната квалификация и правоспособност, като е определен и водещ
проктант. Справка в публично достъпните регистри на Камарата на Архитектите в Бъгария и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране установи съответствие с изискванията на възложителя;
въведени са данни за застраховки «Професионална отговорност в проектирането»;
10. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира
следните лица:
10.1 за обособена позиция № 2:
- технически ръководител с образователно квалификационна степен „магистър”; професионална
квалификация „строителен инженер”; с професионален опит при ръководството на обект за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; няма данни посочения обект да е
въведен в експлоатация или за него да е издадено удостоверение за добро изпълнение, каквото е
изискванетно на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с образователно квалификационна степен „магистър”; с професионална квалификация
„строителен инженер”, притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по
"Контрол за качеството на материалите и 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, каквито са изискванията на
възложителя.
10.2 за обособена позиция № 3:
- технически ръководител с професионална квалификация „строителен техник”, с професионален
опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки;
няма данни посочения обект да е въведен в експлоатация или за него да е издадено
удостоверение за добро изпълнение, каквоито е изискването на Възложителя;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от
лице с образователно квалификационна степен „магистър”; професионална квалификация
„строителен инженер”, притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по
"Контрол за качеството на материалите и 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 каквито са изискванията 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, съобразно направените констатации.
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.
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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=471.
Настоящият протокол е съставен на 21.03.2019 г..

Председател: инж. В.Т.

______П________

Членове:
1. А.В.

______П________

2. Н.Н.

______П________

3. Т.С.

______П________

4. П.П.

______П________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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