ПРОТОКОЛ № 2
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“ 2014-2020г”.
На 29.03.2019г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе закрито заседание на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 235 от 04.02.2019 г.
Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата на комисия, при спазване Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участниците в настоящата
обществена поръчка за установените липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност и фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор, като изпрати протокола на всички участници.
Допълнителните документи от участниците са заведени в деловодната система на Община Силистра в
законоустановения срок , както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„МГА ИНВЕСТ” ЕООД, с Вх.№К-2629 от 26.03.2019 г. в 10:33 ч.;
„КИЛТЕКС” ЕООД, с Вх.№К-2642 от 26.03.2019 г. в 11:45 ч.;
ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, с Вх.№К-2660 от 26.03.2019 г. в 15:10 ч.;
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД, с Вх.№К-2680 от 27.03.2019 г. в 10:02 ч.;
„СОЛЕЙ 06” ООД, с Вх.№К-2681от 27.03.2019 г. в 10:05 ч.;
„ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД, с Вх.№К-2689 от 27.03.2019 г. в 11:31 ч.;
„ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД, с Вх.№К-2690 от 27.03.2019 г. в 11:32 ч.;
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, с Вх. №К-2695 от 27.03.2019 г. в 11:51 ч.;
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, с Вх.№К-2708 от 27.03.2019 г. в 14:33 ч.;
„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с Вх. №К-2725от 28.03.2019 г. в 09:43 ч.;
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с Вх.№К-2730 от 28.03.2019 г. в 10:05 ч.;
„СЕТАТЕХ” ЕООД, с Вх.№К-2731 от 28.03.2019 г. в 10:09 ч.;
„ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД, с Вх.№К-2738 от 28.03.2019 г. в 10:34 ч.;
„ ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД, с Вх.№К-2868 от 28.03.2019 г. в 15:56 ч..

При проверката на допълнително представените документи комисията констатира:
„МГА ИНВЕСТ” ЕООД
1. 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 (на „ИНЖПРОЕКТ” ООД). Участникът
не посочва процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложи на подизпълнителя в Част IV:
Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП, подраздел „Възлагане на подизпълнители в процентно
изражение“.
Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, участниците посочват във офертата подизпълнителите И ДЕЛА ОТ
ПОРЪЧКАТА, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.
2. Икономическият оператор декларира като собствен персонал 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 „Архитектурна”, „Електрическа”,
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„Отопление и вентилация” и „Енергийна ефективност” са наети.
3. По отношение на техническите и професионални способности, икономическият оператор декларира
персонал и ръководен състав за изпълнение на техническото ръководство на строителството, като отново
за професионалния опит на техническия ръководител от екипа за изпълнение на строителството не е
посочено за изпълнените обекти да са извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки и
дали са въведени в експлоатация или за тях има издадени удостоверения за добро изпълнение, както и
данни Удостоверението за преминато професионално обучение по "Безопасност и здраве в строителството”
на длъжностното лице по безопасност и здраве да е издадено съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г..
„ИНЖПРОЕКТ“ ООД
1. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира като собствен персонал 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 „Архитектурна”,
„Електрическа”, „Отопление и вентилация” и „Енергийна ефективност” са наети. Екипът за изпълнение на
проектирането е в състав еднакъв, и вече деклариран от „МГА ИНВЕСТ” ЕООД.
От декларираните данни комисията стигна до извода, че „МГА ИНВЕСТ” ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД
са в еднакви правоотношения със сочения екип за изпълнение на проектирането.
Комисията счита, че с представените нови документи, които съдържат променена и допълнена
информация, участникът не изпълнява изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗОП и не доказва съответствие с
изискванията на Възложителя и съответствието си с критериите за подбор, предварително обявени с Раздел
III. 1.3) на обявлението за поръчката и Документацията за участие в процедурата, поради което на
основание на основание чл. 107, т. 1 и т.2, б а) от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата
по обособена позиция № 1.
„КИЛТЕКС” ЕООД
Представени са ЕЕДОПи от „КИЛТЕКС” ЕООД и „ВИВА ПРОЕКТ” ЕООД с допълнителна информация на
оптичен и хартиен носител. Приложено е Удостоверение за добро изпълнение за обект деклариран от
„КИЛТЕКС” ЕООД по отношение на техническите и професионални способности.
Комисията констатира в ЕЕДОП на „КИЛТЕКС” ЕООД и „ВИВА ПРОЕКТ” ЕООД:
1.Част I и част II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. Придвид това, че „КИЛТЕКС” ЕООД възнамерява да възложи на подизпълнител ЕООД изпълнението
на поръчката по „изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части“, в процентно изражение2,43% от поръчката, „ВИВА ПРОЕКТ” ЕООД, декларира изпълнение на сходни с предмета и обема на
настоящата поръчка дейности в срока заложен от възложителя и персонал и ръководен състав за
изпълнение само за част „услуги”- проектиране.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „КИЛТЕКС” ЕООД и „ВИВА ПРОЕКТ” ЕООД в
качеството на лице по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, отстраняват допуснатите пропуски и доказват съответствието си
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително поставени от възложителя.
Комисията допуска участникът до следващ етап в процедурата.
ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА
Представени са ЕЕДОПи с допълнителна информация на оптичен носител за обособена позиция № 2
ЕЕДОП от :
- ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА";
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- „ЕВРОНЕТ” ЕООД;
- „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД;
- „ДАЕЛ-2008“ЕООД
Представени са ЕЕДОПи с допълнителна информация на оптичен носител за обособена позиция № 3
ЕЕДОП от :
- ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА";
- „ЕВРОНЕТ” ЕООД;
- „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД;
- „ДАЕЛ-2008“ЕООД
Комисията констатира в ЕЕДОПи от ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА” за обособени позиции № 2 и № 3:
1.Част I, част II и III на ЕЕДОП са коректно попълнени;
2. 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” в областта на
Архитектурата и строителството; притежава професионален опит при ръководството на обект за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; има издадено удостоверение за
добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на с образователно квалификационна степен „магистър в областта на
Архитектурата и строителството; 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»;
притежава Удостоверение 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.
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;
има издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя.
Комисията констатира в ЕЕДОП от „ЕВРОНЕТ” ЕООД за обособени позиции № 2 и № 3:
1.Част I, част II и III на ЕЕДОП са коректно попълнени;
2. 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 за обособена позиция № 2, деклариран и от участника ДЗЗД "НПЕЕ
СИЛИСТРА:
- технически ръководител с образователно квалификационна степен „магистър” в областта на
Архитектурата и строителството; притежава професионален опит при ръководството на обект за
извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки; има издадено удостоверение за
добро изпълнение, каквито са изискванията на Възложителя;
- отговорник за контрола на с образователно квалификационна степен „магистър в областта на
Архитектурата и строителството; 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»;
притежава Удостоверение за преминато
професионално обучение по "Безопасност
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и здраве в строителството, да е съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., каквото е изискването
на възложителя.
Комисията констатира в ЕЕДОП от „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ООД за обособени позиции № 2 и № 3:
1.Част I и II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. 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, декларирани и от участника ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА:
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; има издадено удостоверение за добро изпълнение, 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; има
издадено удостоверение за добро изпълнение, каквито са изискванията на възложителя.
ЕЕДОП на „ДАЕЛ-2008“ЕООД за обособени позиции № 2 и № 3 са попълнени коректно в Част I и II.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че ДЗЗД "НПЕЕ СИЛИСТРА" и членовете на
обединението - „ЕВРОНЕТ” ЕООД, „МЦ – СТРОЙКОМЕРС“ ООД и „ДАЕЛ-2008“ ЕООД, отстраняват
допуснатите пропуски и доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор предварително поставени от възложителя. Комисията допуска участникът до следващ етап в
процедурата.
Допълнителните документи на участниците „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД, „ЗАДГРАНИЧНО,
СТРОИТЕЛСТВО” ООД, „ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД,
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, СЕТАТЕХ”
ЕООД, „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД и „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД бяха разгледани в периода от
01.04.2019г. – 02.04.2019г. Комисията констатира:
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции № 4 и № 5 с допълнителна информация на оптични
носители и прилага следните документи:
1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на
строителите в България;
2. Застраховка Професионална отговорност в проектирането и строителството“;
3. Удостоверение за добро изпълнение от Община Панагюрище и Община Кърджали;
4. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които
ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата за
обособена позиция № 4;
5. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които
ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата за
обособена позиция № 5.
Комисията констатира в ЕЕДОП от „НЕКСТ БИЛД” ЕООД за обособени позиции № 4 и № 5:
1. Част I и част II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
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2. 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 «Професионална отговорност в строителството»;
3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира обема на изпълнените дейност в част проектиране и част
строителство и данни за персонал и ръководен състав за изпълнението на част «проектиране» 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.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, отстранява допуснатите
пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор
предварително поставени от възложителя. Комисията
допуска дружеството до следващ етап в
процедурата.
„СОЛЕЙ 06” ООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции № 1 и № 4 с допълнителна информация на оптични
носители и прилага следните документи:
1. Застраховка Професионална отговорност в проектирането и застраховка професионална отгово
рност в строителството“;
2. Удостоверение за добро изпълнение от Община Силистра и от Община Варна.
Комисията констатира в ЕЕДОП от „СОЛЕЙ 06” ООД за обособени позиции № 1 и № 4:
1. Част I и част II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. 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 «Професионална отговорност в строителството»;
3.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, включително проектант по част «Енергийна ефективност» със съответната квалификация и
правоспособност;
12.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира следния персонал за изпълнение на техническото
ръководство, различен за всяка от позициите:
12.1. за обособена позиция № 1:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни; има
издадено удостоверене 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 инженер»; 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 с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни;
има издадено удостоверене за добро изпълнение;
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-

отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват
от лице с образователно – квалификационна степен «строителен техник»; 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.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „СОЛЕЙ 06” ООД, отстранява допуснатите
пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор
предварително поставени от възложителя. Комисията
допуска дружеството до следващ етап в
процедурата.
„ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД
Участникът представя ЕЕДОП за обособена позиция № 1 с допълнителна информация на оптичен и на
хартиен носител. Комисията констатира:
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган, не е вписан вида на процедурата;
2.Част II на ЕЕДОП е попълнен коректно;
3. 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. 1.2 и 1.3 на Обявление за поръчката и документацията за участие, за да се установи
съответствие с изискванията на възложителя, следва да са вписани данни относно застраховка
«Професионална отговорност в проектирането» и «Професионална отговорност в строителството».
Информация за застраховка «Професионална отговорност в проектирането», не е налична и в раздел В на
ЕЕДОП където е описан персонала и ръководен състав за изпълнението на проектирането.
4. 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
дейност в заложения от Възложителя срок с предмет, сходен стози на настоящата процедура с възложител
– Община Силистра, без да е описан обема на обекта. За да се установяви съответствие с изискванията,
комисията направи служебна справка и установи, че обекта притежава общ обем на РЗП покриващ
минимално изискуемия в настоящата процедура.
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира лице, което да изпълни „План за управление на
отпадъците” на проекта. За останалите части на проекта е деклариран персонал и ръководен състав за
изпълнението на проектирането 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;
6. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият оператор декларира
следния състав:
- технически ръководител и отговорник за контрола на качеството се съвместяват от едно лице, за
което не е посочена образователно-квалификационната степен и професионалната квалификация;
лицето притежава професионален опит при ръководството на обект за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни мерки; за обекта има издадено удостоверение за добро изпълнение;
- длъжностно лице по безопасност и здраве – не е посочена образователно-квалификационната
степен и професионалната квалификация на лицето; няма и данни Удостоверението за преминато
професионално обучение по „Безопасност и здраве в строителството, да е издадено съгласно
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд,
каквито са изискванията на възложителя.
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Комисията счита, че с представените нови документи, които съдържат променена и допълнена
информация, участникът не доказва съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията приема, че
участникът не доказва съответствието си с критериите за подбор, предварително обявени с Раздел III. 1.3)
на обявлението за поръчката и Документацията за участие в процедурата, поради което на основание на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата по обособена позиция
№ 1.
„ЕКОЕФЕКТ-2008” ООД
Участникът представя ЕЕДОП за обособена позиция № 4 с допълнителна информация на оптичен и на
хартиен носител. Комисията констатира:
1. В Част I на ЕЕДОП: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган, не е вписан вида на процедурата;
2.Част II на ЕЕДОП е попълнен коректно;
3. 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. 1.2 и 1.3 на Обявление за поръчката и документацията за участие, за да се установи
съответствие с изискванията на възложителя, следва да са вписани данни относно застраховка
«Професионална отговорност в проектирането» и «Професионална отговорност в строителството».
Информация за застраховка «Професионална отговорност в проектирането», не е налична и в раздел В на
ЕЕДОП където е описан персонала и ръководен състав за изпълнението на проектирането.
4. 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
дейност в заложения от Възложителя срок с предмет, сходен стози на настоящата процедура с възложител
– Община Силистра, без да е описан обема на обекта. За да се установяви съответствие с изискванията,
комисията направи служебна справка и установи, че обекта притежава общ обем на РЗП покриващ
минимално изискуемия в настоящата процедура.
5. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор не декларира лице, което да изпълни „План за управление на
отпадъците” на проекта. За останалите части на проекта е деклариран персонал и ръководен състав за
изпълнението на проектирането 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;
6. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият оператор декларира
следния състав:
- технически ръководител и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват от едно лице,
за което не е посочена образователно-квалификационната степен и професионалната
квалификация; лицето притежава 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 Удостоверението за преминато професионално обучение по „Безопасност
и здраве в строителството, да е издадено съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията
и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, каквито са изискванията на
възложителя;
- отговорник за контрола на качеството – не е посочена образователно-квалификационната степен и
професионалната квалификация на лицето.
Комисията счита, че с представените нови документи, които съдържат променена и допълнена
информация, участникът не доказва съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията приема, че
участникът не доказва съответствието си с критериите за подбор, предварително обявени с Раздел III.
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1.3) на обявлението за поръчката и Документацията за участие в процедурата, поради което на основание
на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата по обособена
позиция № 4.
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД
Участникът представя ЕЕДОП за обособена позиция № 5 с допълнителна информация на оптичен
носител.Комисията констатира:
1. 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 проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в
строителството”;
2. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира обема на изпълнените дейност по част проектиране и
част строителство.
3. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира
технически ръководител с необходимата професионална квалификация и професионален опит при
ръководството на обект за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни мерки, за което има
издадено удостоверение за добро изпълнение.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД,
отстранява допуснатите пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор предварително поставени от възложителя. Комисията допуска дружеството до
следващ етап в процедурата.
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции № 2 и № 3 с допълнителна информация на оптични
носители. Комисията констатира:
1. 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 проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в
строителството”;
2. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира за
обособени позиции № 2 и № 3 технически ръководители с необходимата професионална квалификация и
професионален опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на
енергоефективни мерки, за които има издадени удостоверения за добро изпълнение.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, отстранява
допуснатите пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор предварително поставени от възложителя. Комисията допуска дружеството до следващ етап в
процедурата.
„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции №№ 1; 4; 5 и 6 с допълнителна информация на
електронен носител. Комисията констатира:
1.Част I и част II на ЕЕДОПса попълнени коректно;
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2. 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 проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в
строителството”;
3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «услуги», икономическият оператор декларира обема на изпълнените дейности в
заложения от възложителя срок, с предмет, сходен с този на настоящата процедура;
12.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира персонал в различен състав за изпълнението на
техническото ръководство:
12.1 за обособена позиция № 1:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни
мерки; обектите са въведени в експлоатация;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват
от лице с професионална квалификация «строителен техник»; притежава Удостоверениетя 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 и Удостоверение за Контрол на качеството на изпълнение на СМР .
12.2 за обособена позиция № 4:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни
мерки; обектите са въведени в експлоатация;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват
от лице с образователно-квалификационната степен «магистър»; професионална квалификация
„строителен инженер”; с професионален опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР
по въвеждане на енергоефективни мерки, които са въведени в експлоатация; 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.
12.3 за обособена позиция № 5
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни
мерки; обектите са въведени в експлоатация;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват
от лице с професионална квалификация «строителен техник»; притежава Удостоверениетя 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.
12.4 за обособена позиция № 6:
- технически ръководител с професионална квалификация «строителен техник»; с професионален
опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни
мерки; обектите са въведени в експлоатация;
- отговорник за контрола на качеството и длъжностно лице по безопасност и здраве се съвместяват
от лице с образователно-квалификационната степен «магистър»; професионална квалификация
„строителен инженер”; с професионален опит при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР
по въвеждане на енергоефективни мерки, които са въведени в експлоатация; 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
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провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Удостоверение за Контрол на
качеството на изпълнение на СМР.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, отстранява
допуснатите пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор предварително поставени от възложителя. Комисията допуска дружеството до следващ етап в
процедурата за всички обособени позиции.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции №№ 1; 3; 4; 5 и 6 с допълнителна информация на
оптични носители. Комисията констатира:
1.Част II, на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият оператар декларира
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; обектите са въведени в
експлоатация и има издадени удостоверения за добро изпълнение;
- 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 № 3:
- 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 - професионална квалификация „строителен техник”;
притежава притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по "Контрол за
качеството на материалите.
10.3. 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; обекта е въведен в експлоатация и има
издадено удостоверение за добро изпълнение;
- 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
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осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
11.4. за 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 - професионална квалификация „строителен техник”;
притежава притежава Удостоверение за преминато професионално обучение по "Контрол за
качеството на материалите.
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; има издадено
удостоверение за добро изпълнение;
- длъжностно лице по безопасност и здраве - 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.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, отстранява
допуснатите пропуски. Предвид изложеното в Протокол № 1 и допълнително представените документи,
участникат доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор
предварително поставени от възложителя. Комисията допуска дружеството до следващ етап в процедурата
за всички обособени позиции.
„СЕТАТЕХ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОПи за обособени позиции № 3 и № 4 с допълнителна информация на оптични
носители. Комисията констатира:
1. Част I и част II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. За изпълнение техническото ръководство на строителството икономическият персонал декларира
различен състав на екипите:
2.1 за обособена позиция № 3:
- 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;
- 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.
2.2 за обособена позиция № 4:
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-

-

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;
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.

Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „СЕТАТЕХ” ЕООД, отстранява допуснатите
пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор
предварително поставени от възложителя. Комисията
допуска дружеството до следващ етап в
процедурата.
„ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП с допълнителна информация на оптичен носител и прилага следните
документи:
1. Удоставерение за въвеждане в експлоатация на строеж и Удоставарение за добро изпълнение на
същия обект, издадени от Община Бургас – деклариран в ЕЕДОП;
2. Референция за изпълнение на договор за проектиране - деклариран в ЕЕДОП;
3. Удостоверение за преминат курс по контрол върху качеството за изпълнение на строителството за
Отговорник за контрола на качеството -деклариран в ЕЕДОП;
4. Удостоверение за преминат курс по контрол по спазването на здравословни и безопасни условия
на труд за Длъжностно лице по безопасност и здраве – декларирано в ЕЕДОП;
5. Заповед за назначаване на Отговорник за контрола на качеството и Длъжностно лице по
безопасност и здраве в техническото ръководство при изпълнение на обекта по т. 1.
Комисията констатира:
1. Част I и II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «строителство», икономическият оператор отново не декларира обема на посочения обект
със сходен предмет, но от приложените документи - Удоставерение за въвеждане в експлоатация на
строежа и Удоставарение за добро изпълнение на същия обект, издадени от Община Бургас е видно, че
обемът на обекта е в съответствие с минимално заложения от възложителя;
3. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В
на ЕЕДОП, поле «проектиране», икономическият оператор декларира обема на изпълнената дейност в
срока заложен от възложителя с предмет сходен с предмета на поръчката;
4. Предвид допълнително приложените документи от участника се установи, че по отношение на
техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП,
участникът отговаря на изискванията на възложителя.
Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД, отстранява
допуснатите пропуски и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор предварително поставени от възложителя. Комисията допуска дружеството до следващ етап в
процедурата.
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„ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП за обособени позиции №№ 1; 4; 5 и 6 с допълнителна информация на
оптичен носител. Комисията констатира:
1.Част II на ЕЕДОП са попълнени коректно;
2. За всяка от обособените позиции, икономическият оператор декларира, че няма да 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) – на „Електро Билд Груп” ЕООД;
3. 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 проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в
строителството”;
4. 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;
5.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор декларира следния персонал за изпълнението на техническото
ръководство:
5.1 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; обектите са въведен в експлоатация;
- 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, 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.
5.2 за обособена позиция № 4:
- технически ръководител - с професионална квалификация „строителен инженер”; няма данни
професионалния опит на лицето да е при ръководството на обекти за извършени СМР/СРР по
въвеждане на енергоефективни; обектите са въведени в експлоатация;
- 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, 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.
5.3 за обособена позиция № 5:
- технически ръководител - с професионална квалификация „строителен техник”. След справка в
публичния регистър на АОП, се установи, че за посочения обект са изпълнени изискванията на
възложителя относно извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни; обекта е въведен в
експлоатация;
- 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, 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
13

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------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.

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
5.4 за обособена позиция № 6:
- технически ръководител - с професионална квалификация „строителен техник”. След справка в
публичния регистър на АОП, се установи, че за посочения обект са изпълнени изискванията на
възложителя относно извършени СМР/СРР по въвеждане на енергоефективни; обекта е въведен в
експлоатация;
- отговорник за Контрола на качеството – с образователно-квалификационна степен “магистър“,
професионална квалификация „строителен инженер”; притежава Удостоверение за контрол на
качеството;
- длъжностно лице по безопасност и здраве - с образователно-квалификационна степен “бакалавър“ и
професионална квалификация извън областта на "Архитектурата и строителството";
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.
6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел В на ЕЕДОП за обособени позиции № 1, № 4, № 5 и № 6,
подраздели „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“, икономическият оператор декларира,
че възнамерява да възложи изпълнението на 67 % от поръчката на „Електро Билд Груп” ЕООД в
качеството на подизпълнител. От подраздели „Образователна и професионална квалификация” се
установява, че подизпълнителят ще бъде ангажиран с изпълнението на строителството по обособените
позиции.
Освен че предоставя ресурс, „Електро Билд Груп” ЕООД ще изпълнява и част от предмета на поръчката. В
същото време участникът „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД декларира екип за изпълнение на техническото
ръководство на строителството, което би следвало да изпълни „Електро Билд Груп” ЕООД.
„Електро Билд Груп” ЕООД
Представени са ЕЕДОП за обособени позиции №№ 1; 4; 5 и 6 с допълнителна информация на оптичен
носител. Комисията констатира:
1. В Част II на ЕЕДОП: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за икономическия
оператор, т. д) е попълнена коректно;
2. Част II, точка «последна» на ЕЕДОП е попълнена коректно;
3. 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.
Предвид декларираните данни от „ДРЪСТЪР СТРОЙ БГ” ЕООД, „Електро Билд Груп” ЕООД ще
изпълнява и част от предмета на поръчката - строителството. В същото време, не декларира екип за
изпълнение на техническото ръководство на строителството.
Предвид констатациите в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията счита, че неразбирането от страна на
участника на мястото и ролята на „трети лица” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП и „подизпълнители” по
чл. 66, ал. 1 от ЗОП довежда до объркване участника относно възможността/невъзможността да ползва тези
лица, съответно до представяне на оферта, несъответстваща на предварително поставените условия и
въведени изисквания от участника.
С оглед изложеното, комисията счита офертата за неподходяща и предлага участника за отстраняване на
основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б а) от ЗОП. Комисията счита, че с представените нови документи, които
съдържат променена и допълнена информация, участникът не доказва съответствие с критериите за
подбор, обявени с Раздел III. 1.3) на обявлението за поръчката и Документацията за участие в процедурата.
Комисията установи: с представените нови ЕЕДОПи, участниците „СЕТАТЕХ” ЕООД, „НЕКСТ БИЛД”
ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, „КИЛТЕКС” ЕООД, ДЗЗД
НПЕЕ
СИЛИСТРА,
„ВОДНО
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СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД, „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД и „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД отстраняват констатираните липса, непълнота и
несъответствия на информацията в ЕЕДОП, поради което комисията единодушно реши да допусне до
разглеждане Техническите предложения на същите.
Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници,
за съответствие с предварително обявените условия на документацията за участие и изискванията на
Техническата спецификация, и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи
извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката в периода 08.04.2019г. и 22.04.2019г.
Комисията констатира:
„СЕТАТЕХ” ЕООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8 и
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15, съдържат следните предложения за
изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет)
календарни дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за
строеж на обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15 и
Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6, съдържат следните предложения за
изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“;
Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8;
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15; Обособена позиция № 5– Изпълнение
на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо
Ботев” № 6 и Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
15
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административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35, съдържат следните предложения за изпълнение
на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„КИЛТЕКС” ЕООД
Техническото предложение на участника за Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6, съдържа
следните предложения за изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6 и
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8 съдържат следните предложения за
изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД
Техническото предложение на участника за Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6, съдържа
следните предложения за изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД
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Техническото предложение на участника за Обособена позиция № 5- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6, съдържа
следните предложения за изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“;
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15; Обособена позиция № 5– Изпълнение на
инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев”
№ 6 и Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35, съдържат следните предложения за изпълнение
на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„СОЛЕЙ 06” ООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“ и
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15, съдържат следните предложения за
изпълнение на предмета на поръчката:
1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД
Техническите предложения на участника за Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6 и
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8, съдържат следните предложения за
изпълнение на предмета на поръчката:
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1. срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”: 60 (шестдесет) календарни
дни, като започва да тече от сключване на договора и приключва с влязло в сила Разрешение за строеж на
обекта.
2. срок за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обекта: 90 (деветдесет)
календарни дни, като започва да тече с подписване на Акт образец 2 за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво за обекта и приключва с издаване на Акт 15 на обекта.
На закрити заседания, всеки един от членовете на комисията се запозна лично с цялостното съдържание на
техническите предложения на участниците, „СЕТАТЕХ” ЕООД, „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП”
ЕООД, „КИЛТЕКС” ЕООД, ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД,
„ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД, „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД и „ГАЛАКСИ
СТРОЙ” ЕООД.
След обсъждане и анализ на изложената информация в предложенията, комисията излага следните мотиви и
аргументи относно преценката за съответствието им с базовите изисквания на възложителя: Техническите
предложения на участниците „СЕТАТЕХ” ЕООД, „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД,
„КИЛТЕКС” ЕООД, ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, „ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД и „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД са в съответствие с предварително
обявените условия, както и с правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право. Предложенията са изготвени в съответствие с изискванията на Техническата спецификация
на Възложителя. В представените от участниците описателни документи – неразделна част от Предложение
за изпълнение на поръчката са представени „Строителни програми”, подробно разработени и съдържащи:
подробно описане и аргументиран подход и организация за изпълнението на дейностите, съобразен с
действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за
изработването и предаването на инвестиционния технически проект, вкл. отстраняването на
забележки/нередовности по предадения проект. Описани са подробно частите на проекта, тяхната
последователност на изпълнение, сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на
проектирането.
Предлаганите от участниците подходи и организация за изпълнение на строителството на поръчката
съдържат: етапите и организацията на изпълнение на строителството, в т.ч методите и организацията за
контрол на качеството, временната организация на движение при изпълнение на поръчката, сроковете за
доставка на основните материали и оборудването. Описана е технологията и последователността на
изпълнение на видовете работи; описание на разпределението на техническите и човешки ресурси,
предвиждани за изпълнението на строителството. Приложени са списъци на основните материали, които
ще бъдат използвани в строителството на обектите, като участника „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД прилага и
сертификати за качество. Участниците са представили и списък на предвидената механизация, машини и
транспортни средства за изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя; план за управление на
риска при изпълнение на поръчката, както и план за управление и опазването на околната среда.
Към подхода за изпъление на строителството, участниците прилагат Линеен график за изпълнение, от
който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при
реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлаганите срокове и подход на изпълнение,
както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графиците са изготвени в календарни
дни и включват пълния обем работи заложени от Възложителя.
Участниците излагат конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на
основните рискове при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на
авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ.
В изготвените планове за управление и опазването на околната среда участниците посочат конкретни
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организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда.
След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника „ПОМА ГРУП
БУРГАС” ЕООД за изпълнение на обособена позиция № 5, комисията излага следните мотиви и аргументи
относно преценката за съответствие с базовите изисквания на възложителя: Техническото предложение на
участника не е в съответствие с предварително обявените условия.
В представения от участника описателен документ – неразделна част от Предложение за изпълнение на
поръчката е представена „Строителна програма” се съдържаща описане на организацията за изпълнението
на дейностите, включваща част от частите на проекта, но не е описана тяхната последователност на
изпълнение, сроковете и ресурсите, необходими за обезпечаване изпълнението на проектирането.
Предлагания от участника подход и организация за изпълнение на строителството на поръчката съдържа:
етапите и организацията на изпълнение на строителството в т.ч организацията за контрол на качеството. Не
са описани временната организация на движение при изпълнение на поръчката, материалите които ще
бъдат използвани в строителството и предвидената механизация, машини и транспортни средства за
изпълнение на видовете работи заложени от Възложителя, както и план за управление на риска при
изпълнение на поръчката.Към подхода за изпъление на строителството, участниците прилагат Линеен
график за изпълнение, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на
всички дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлаганите срокове и
подход на изпълнение, както и ресурсната обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графика е
изготвен в календарни дни и включва пълния обем работи заложени от Възложителя.Участника не излага
конкретни и адекватни организационни мерки за предотвратяване и преодоляване на основните рискове
при изпълнение на поръчката, както и подход и организация при упражняването на авторския надзор по
време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ.
Предвид гореизложеното единодушното мнение на комисията е:
1. Техническото предложение на участника „ПОМА ГРУП БУРГАС” ЕООД за изпълнение на обособена
позиция № 5, не е в съответствие с предварително обявените условия, поради което на основание чл. 107, т.
1 и т. 2 буква а) от ЗОП, комисията предлага участника да бъде отстранен от процедурата.
2. От Техническите предложения на участниците „СЕТАТЕХ” ЕООД, „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, „ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД, „КИЛТЕКС” ЕООД, ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА”
АД, „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД и „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД става ясно, че
същите са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и
отговарят напълно на предварително обявените условия. Предложенията са изготвени по образеца на
възложителя и съдържат всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно
възможността на участниците да изпълнят качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в
съответствие с техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката поради което
се допускат до оценка.
В резултат от работата си, отразена в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията оцени техническите
предложения, съобразно методиката за оценка, както следва:
Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“;
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Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„СОЛЕЙ 06” ООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Наименование на Участника

Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6:
Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Наименование на Участника

Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8:

Наименование на Участника

Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2
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„СЕТАТЕХ” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15:
Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2

„СЕТАТЕХ” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„НЕКСТ БИЛД” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„СОЛЕЙ 06” ООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Наименование на Участника

Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6:

Наименование на Участника

Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2
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„НЕКСТ БИЛД” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„КИЛТЕКС” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА” АД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35:
Предложение на
участника в
календарни дни
по Показател П1 – Срок за
изготвяне на
инвестиционния
работен проект

Резултат в
точки по
Показател П1

Предложение
на участника в
календарни
дни по
Показател -П2
– Срок за
изпълнение на
СМР на обекта

Резултат в точки
по Показател –П2

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к. дни

25т

90 к. дни

30т

Наименование на Участника

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи открито заседание, за отваряне на ценовите
предложение и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка за 25.04.2019г.
от 09.00 часа в ст. 202 (заседателна зала) на общинска администрация - Силистра.
Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на купувача http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=471.
Настоящият протокол е съставен на 22.04.2019г.
Председател: инж. Весела Тодорова

______П_______

Членове:
1. Анелия Василева

______П_______

2. Николай Николов

______П_______

3. Татяна Стоянова

______П_______

4. Пламен Петров

______П_______

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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