ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 670 от 15.04.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Силистра по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Добруджа“ № 24“
Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Кълъраш“ № 42, №44 и № 46“
Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса“ №
1 и № 3“
Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Светлина“ № 2, вх. А и вх. Б“
Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес община Силистра с.
Айдемир, ж.к „Север“ №14 и № 15“
Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес община Силистра с.
Айдемир, ж.к „Север“ № 16, №17, №18, №20, №21 и № 22“
Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес община Силистра, с.
Калипетрово, ул. „Герена“ № 1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. „Ново Петрово“ № 61“
Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес община Силистра, с.
Калипетрово, ул. „Красна поляна“ № 13 и № 15 и ул. „Илинден“ № 33“
Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул.
„Македония” № 168, ул. „Кубрат” № 1 и ул. „Кубрат” № 3“
Обособена позиция № 10 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Кубадин“ № 5, 7 и 9“
Обособена позиция № 11 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Седми
септември“ № 19“
Обособена позиция № 12 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип
Тотю“ № 50“
Обособена позиция № 13 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип
Тотю“ № 52“
Обособена позиция № 14 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Тулча“ № 33“
Обособена позиция № 15 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул.
„Димитър Енчев“ № 4, вх. А.и вх. Б
На 18.04.2016 г. от 09.30ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 670 от 15.04.2016 г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в
стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра за отваряне и
разглеждане на получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Силистра по обособени позиции.
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Процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда въз основа на Решение за
откриване с № ЗК – 357 от 26.02.2016 г. и Решения за промяна № ЗК-413 от 10.03.2016 и №577 от
06.04.2016г. на Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов Найденов.
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Прогнозната стойност за
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката е 11 782 234.62 лева (единадесет
милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста тридесет и четири лева и шестдесет и
две стотинки) без вкл. ДДС, сформирана като сбор от прогнозните стойности на обособените
позиции.
Определената със Заповед № ЗК- 670 от 15.04.2016 г комисия, бе в следния състав:
Председател: инж. Емил Иванов Гойчев – зам. Кмет «Устройство на територията» при Община
Силистра
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Константин Добчев Топалов – външен експерт, включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от
ЗОП;
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и околна
среда”.
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – старши експерт „Благоустрояване и опазване културното
наследство и градската среда”;
5. Анна – Мари Стелиянова Тодорова – експерт „Обществени поръчки“;
6. Димитра Димова Желева – експерт „Строителство“.
Резервни членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Радостина Николаева Радева – ст. експерт „Инвестиции и проекти” при Община Силистра;
3. инж. Дария Енчева Хърватева – гл. експерт „Актуване и водене на регистър” при Община
Силистра.
Срок за работа на комисията – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
За участие в определения срок са получени оферти от:
1.
„ЗАЕЧКИ” ЕООД, гр. Петрич с Вх. №К- 3610 от 12.04.2016 г. в 13:00 ч;
2.
„ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД, гр. София с Вх. №К- 3611 от 12.04.2016 г. в 13:03 ч.;
3.
„ПСГ” АД, гр. София с Вх. №К- 3670 от 14.04.2016 г. в 10:22 ч.;
4.
Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД, гр. София с Вх. №К - 3671 от 14.04.2016 г. в
10:25 ч.;
5.
„ПИ ЕС ПИ” ЕООД, гр. София с Вх. №К - 3672 от 14.04.2016 г. в 10:27 ч.;
6.
„СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД, гр. Благоевград с Вх. № К- 3673 от 14.04.2016 г. в 10:30
ч.;
7.
„ЕС ДЖИ - 81” ЕООД, гр. Варна с Вх. №К - 3674 от 14.04.2016 г. в 10:33 ч.;
8.
„ПРОТИКО ИЛ” ООД, гр. София с Вх. №К- 3675 от 14.04.2016 г. в 10:35 ч.;
9.
„ГБС-ВАРНА” АД, гр. Варна с Вх. №К- 3677 от 14.04.2016 г. в 10:42 ч.;
10.
„СТУМА ИМОТИ” ООД, гр. Благоевград с Вх. №К- 3678 от 14.04.2016 г. в 10:45 ч.;
11.
ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”, гр. София с Вх. №К- 3679 от 14.04.2016 г. в 10:48ч;
12.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, гр. София с Вх. №К- 3680 от 14.04.2016 г. в 10:51 ч.;
13. „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София с Вх.№ К- 3681 от 14.04.2016 г. в 10.54 ч.;
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14. ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“, гр. София с Вх. №К – 3682 от 14.04.2016 г. в 10.56 ч.;
15. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София с Вх.№К- 3683 от 14.04.2016 г. в 10.59 ч.;
16. ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“, гр. София с Вх.№К – 3685 от 14.04.2016 г. в 11.23 ч.;
17. „ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3686 от 14.04.2016 г. в 11:27 ч;
18. „ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3687 от 14.04.2016
г. в 11:28 ч;
19. „ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3700 от 14.04.2016 г. в 15:55
ч;
20. „ОДЕСОССТРОЙ” ООД, гр. Силистра, с Вх. № - 3701 от 14.04.2016г. в 16:03 ч.;
21. „ПРАКТИК“ ООД, гр. Силистра с Вх. №К – 3702 от 14.04.2016 г. в 16:06 ч;
22. „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Силистра с Вх. №К – 3703 от 14.04.2016 г. в 16:12
ч;
23. „РОСАТОМ“ ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3704 от 14.04.2016 г. в 16:15 ч;
24. „СТИМЕКС” ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3705 от 14.04.2016 г. в 16:17 ч;
25. „ИМПЕРА СТРОЙ“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3706 от 14.04.2016 г. в 16:20 ч;
26. „Пътстрой - Варна“ ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3708 от 14.04.2016 г. в 16:34ч;
27. „ПРОСТОР 005“ ЕООД, гр. Варна с Вх. №К – 3709 от 14.04.2016 г. в 16:35 ч;
28. „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3710 от 14.04.2016 г. в 16:39ч;
29. „СОЛЕЙ 06“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3711 от 14.04.2016 г. в 16:41 ч;
30. „Стен бай“ ООД, гр. Варна с Вх. №К – 3713 от 14.04.2016 г. в 16:48 ч..
В залата присъстваха следните лица, които се вписаха в „Регистър на присъствалите лица
при отваряне на офертите“:
1.
Балуш Русев Балушев - управител на участника „ГБС – ВАРНА“ АД;
2.
Георги Тодоров Апостолов – представител на Сдружение „Добруджа“ № 24;
3.
Даниела Митева Драгостинова – домоуправител на бл. Добруджа № 24;
4.
Красимир Анастасов Михалев – управител на Сдружение „Светлина“ № 2;
5.
Касим Неджми Сали – упълномощен представител на участника ДЗЗД „НППЕ
СИЛИСТРА“;
6.
Калина Петрова Цонева – управител на участника „ЕКОЕФЕКТ - 2008“ ООД;
7.
Галина Василева Костова – упълномощен представител на участника „ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
8.
Теодор Димитров Трифонов – упълномощен представител на участника „Пътстрой –
Варна“ ЕООД;
9.
Георги Йорданов Спасов – упълномощен представител на участника „ИНЖЕНЕРНИ
СИСТЕМИ“ ООД.
Публичното заседание на комисията започна в 09:35 часа с редовен състав на комисията, с
гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие в
обществената поръчка от инж. Емил Гойчев – председател на комисията.
Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 35, ал. 3
от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване:
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I. Оферта с Вх. №К- 3610 от 12.04.2016 г. от „ЗАЕЧКИ” ЕООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 4 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 4, плик №
2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция № 4 и плик № 3 „Предлагана
цена” по обособена позиция № 4. Трима членове на комисията подписаха плик № 3.
Г-жа Николова отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново
трима от членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 20 е
записано: Документ за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2008 с обхват
строителна дейност. В Плик №1 е приложен Документ за внедрена система за управление на
околната среда ISO 14001:2009 с обхват строителна дейност.
II. Оферта с Вх. №К- 3611 от 12.04.2016 г. от „ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 11 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 11, плик
№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция № 11 и плик № 3
„Предлагана цена” по обособена позиция № 11. Трима членове на комисията подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата:
- в т. 19 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП е записано: Документ за внедрена система
за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват строителна дейност. В Плик №1 е приложен
Документ за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват
строителна дейност – стр.80.
- в т. 20 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП е записано: Документ за внедрена система
за управление на околната среда ISO 14001:2008 с обхват строителна дейност. В Плик №1 е
приложен Документ за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват
строителна дейност – стр. 81.
III. Оферта с Вх. №К- 3670 от 14.04.2016 г. от „ПСГ” АД, постъпила за участие по
обособена позиция № 2 на обществената поръчка.
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
IV. Оферта с Вх. №К - 3671 от 14.04.2016 г. от Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД,
постъпила за участие по обособена позиция № 15 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП не е
отразен Обр. №17 – Декларация за техническа спецификация на материалите. Същият е приложен
в Плик №1 от офертата.
V. Оферта с Вх. №К - 3672 от 14.04.2016 г. от „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 2 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
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VI. Оферта с Вх. № К- 3673 от 14.04.2016 г. от „СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД, постъпила
за участие по обособена позиция № 9 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Николова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП не е
посочен Обр. №17 – Декларация за техническа спецификация на материалите. Същият е приложен
в Плик №1 от офертата.
VII. Оферта с Вх. №К - 3674 от 14.04.2016 г. от „ЕС ДЖИ - 81” ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 3 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа К.
Николова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис –Плик №1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г – жа Николова отвори Плик № 1 и констатира липса на списък по чл. 56, ал. 1. т. 14 от
Закона за обществените поръчки, след което оповести документите, които той съдържа.
VIII. Оферта с Вх. №К- 3675 от 14.04.2016 г. от „ПРОТИКО ИЛ” ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 1 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Никой от представителите на участниците не пожела да подпише Плик № 3 или
съдържанието на Плик № 2.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата:
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- в списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП липсва документ за внесена гаранция за участие. Не
е приложен и в Плик №1 от офертата;
- в списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 15 е записано: ISO 14001:2008. В Плик №1 е
приложен Сертификат ISO 14001:2005 с обхват строителна дейност – стр. 88.
IX. Оферта с Вх. №К- 3677 от 14.04.2016 г. от „ГБС-ВАРНА” АД, постъпила за участие
по обособена позиция № 11 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на „Екоефект – 2008“ ООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от
членовете на комисията и представителя на „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
X. Оферта с Вх. №К- 3678 от 14.04.2016 г. от „СТРУМА ИМОТИ” ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 14 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя на „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XI. Оферта с Вх. №К- 3679 от 14.04.2016 г. от ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”,
постъпила за участие по обособена позиция № 4 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на „Водно строителство“ АД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя на „Водно строителство“ АД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
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не съответства на приложения списък към офертата: приложеният в плик № 1 сертификат BS
OHSAS 18001:2007, не е посочен в списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
XII. Оферта с Вх. №К- 3680 от 14.04.2016 г. от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 15 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата:
- в т . 9 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП е записано: Документ за внесена гаранция за
участие. Документ за внесена гаранция за участие не е приложен в Плик №1 от офертата;
- в т. 17 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП е записано: Валиден сертификат за
внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен
Сертификат ISO 14001:2004 с обхват строителна дейност.
XIII. Оферта с Вх.№ К- 3681 от 14.04.2016 г. от „НСК СОФИЯ“ ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция №2 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В т. 17 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП, е записано: Копие на Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по
стандарт ISO 14001:2004. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2005 с обхват строителна
дейност.
XIV. Оферта с Вх. №К – 3682 от 14.04.2016 г. от ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“, гр. София,
постъпила за участие по обособена позиция № 9 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
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Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В т. 32 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП, е записано: Сертификат ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда. В Плик
№1 е приложен Сертификат ISO 14001:2005 с обхват строителна дейност.
XV. Оферта с Вх.№К- 3683 от 14.04.2016 г. от „СЕТАТЕХ“ ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 4 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В т. 19 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП, е записано: Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда по
стандарт ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2004 с обхват строителна
дейност.
XVI. Оферта с Вх.№К – 3685 от 14.04.2016 г. от ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“ постъпила
за участие по обособена позиция №10 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XVII. Оферта с Вх. №К – 3686 от 14.04.2016 г. от „ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД,
постъпила за участие по обособена позиция № 5 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
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изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Водно строителство“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В т.23 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП,
е записано: ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалент. В Плик №1 е
приложен Сертификат ISO 14001:2004 с обхват строителна дейност.
XVIII. Оферта с Вх. №К – 3687 от 14.04.2016 г. от „ЗАДГРАНИЧНО
СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, постъпила за участие по обособена позиция № 3 на обществената
поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 23 е
записано: ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалент. В Плик №1 е
приложен Сертификат ISO 14001:2005 с обхват строителна дейност.
IXX. Оферта с Вх. №К – 3700 от 14.04.2016 г. от „ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ“ ООД,
постъпила за участие по обособена позиция № 6 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XX. Оферта с Вх. №К – 3701 от 14.04.2016 г. от „ОДЕСОССТРОЙ” ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 14 на обществената поръчка.
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В т. 17 от списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП е записано Сертификат ISO 14001:2008 – заверено копие. В Плик №1 е приложен Сертификат
ISO 14001:2004 с обхват строителна дейност.
XXI. Оферта с Вх. №К – 3702 от 14.04.2016 г. от „ПРАКТИК“ ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 12 на обществената поръчка;
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XXII. Оферта с Вх. №К – 3703 от 14.04.2016 г. от „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД,
постъпила за участие по обособена позиция № 10 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“ подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“ подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XXIII. Оферта с Вх. №К – 3704 от 14.04.2016 г. от „РОСАТОМ“ ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 7 на обществената поръчка.
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на два отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис - плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3
„Предлагана цена”. При обстоен преглед на офертата, комисията установи, че Плик № 1
„Документи за подбор” е залепнал за офертата. Трима членове на комисията подписаха плик № 3
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 16 е
записано: Сертификат ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2005 с
обхват строителна дейност.
XXIV. Оферта с Вх. №К – 3705 от 14.04.2016 г. от „СТИМЕКС“ ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 8 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „Пътстрой - Варна“ ЕООД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 17 е
записано: Система за управление ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO
14001:2004 с обхват строителна дейност.
XXV. Оферта с Вх. №К – 3706 от 14.04.2016 г. от „ИМПЕРА СТРОЙ“ ООД, постъпила
за участие по обособена позиция № 11 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на два отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис –плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3
„Предлагана цена”. Комисията установи нарушение на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, тъй като в
качеството си на участник в обществената поръчка, „ИМПЕРА СТРОЙ“ ООД е поставил в плика с
офертата поотделно в запечатани пликове „Предложение за изпълнение на поръчката“ плик № 2 и
„Предлагана цена“ плик № 3, както и документи за подбор, поставени в прозрачен, необозначен,
незапечатан джоб. След обсъждане комисията се обедини около мнението, че по силата на
императивната норма на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани,
непрозрачни и надписани плика. Изричните текстове на закона са формулирани ясно и
недвусмислено и не създават възможности за тълкуване.
Безспорно е, че законодателят изисква офертата на всеки участник да се представи в
запечатан, непрозрачен плик, като практиката е допуснала при подаване на обемна по съдържание
оферта да ползва пакет, кутия или кашон, но спрямо тях отново е в сила задължителното
нормативно изискване – да са непрозрачни, запечатани и надлежно надписани. Разпоредбата на чл.
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57, ал. 2 от ЗОП е императивна и изрично определя начина за представяне на офертата на
участника, а именно в запечатан непрозрачен плик, в който да бъдат поставени запечатани
непрозрачни пликове № 1, № 2 № 3. Нещо повече, разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от ЗОП
регламентира задължението на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите да
отвори плик № 1 и да оповести съдържащите се в него документи. При липсата на надписан,
непрозрачен и запечатан плик № 1 комисията е в невъзможност да осъществи указаното в чл. 68,
ал. 5 от ЗОП действие, а именно да отвори плик № 1 и да провери документите в него, доколкото
такъв не е наличен.
Гореизложеното налага извода, че неотстраняването на участника би съставлявало нарушение на
чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП, който вменява на комисията задължение да предложи на Възложителя за
отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.
2 от ЗОП.
Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от
ЗОП, да се отстрани от участие в процедурата участникът „ИМПЕРА СТРОЙ“ ООД.
XXVI. Оферта с Вх. №К – 3708 от 14.04.2016 г. от „Пътстрой - Варна“ ЕООД,
постъпила за участие по обособена позиция № 6 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 18
е записано: ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2004 с обхват
строителна дейност.
XXVII. Оферта с Вх. №К – 3709 от 14.04.2016 г. от „ПРОСТОР 005“ ЕООД, постъпила
за участие по обособена позиция № 11 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха
плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XXVIII. Оферта с Вх. №К – 3710от 14.04.2016 г. от „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД, постъпила
за участие по обособена позиция № 1 на обществената поръчка
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” АД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” АД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж.
Гойчев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
XXIX. Оферта с Вх. №К – 3711 от 14.04.2016 г. от „СОЛЕЙ 06“ ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 9 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“ подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията подписаха документите съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 15 е
записано: ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2004 с обхват
строителна дейност.
XXX. Оферта с Вх. №К – 3713 от 14.04.2016 г. от „СТЕН БАЙ“ ООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 3 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа А.
Тодорова отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и
обозначени плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и
представителя на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” АД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете на комисията и представителя „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” АД подписаха документите
съдържащи се в него.
Г-жа Тодорова отвори плик № 1 и оповести документите, които той съдържа. Заедно с инж. Гойчев
направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
не съответства на приложения списък към офертата. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 15 е
записано: Сертификат ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO 14001:2004 с
обхват строителна дейност.
След извършване на задължителните действия по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, приключи
публичната от част от заседанието на комисията.
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Комисията продължи своята работа по разглеждане на документите и информацията в плик
№ 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя на закрити заседания.
Направени бяха следните констатации:
„ЗАЕЧКИ” ЕООД
1. Декларации за ангажираност, приложения към Обр. № 16 са представени за обособена
позиция № 10 на процедурата, за следните лица:
1.1. Ръководител на екипа - архитект;
1.2. Проектант част „Конструктивна“;
1.3. Проектант част „Енергийна ефективност“;
1.4. Проектант част „ОВК“;
1.5. Проектант част „Електро“;
1.6. Проектант част „Пожарна безопасност“;
1.7. Проектант част „ПБЗ“;
1.8. Проектант част „Управление на отпадъците“.
2. Срокът на валидност на приложените в офертата Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2008 е
до 16.04.2016г.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Декларации за ангажираност от горепосочените лица за обособената позиция, за която е подадена
офертата на участника.
2. Валидни Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2008.
3. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ХАЙТОВИ-СИЕ” ООД
1. В Обр. № 4 - Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка,
изпълнени за период от 5 години от датата на подаване на оферти са посочени изпълнени
договори, включващи дейности хидро и топлоизолации. В Плик № 1 са приложени Документи
удостоверяващи изпълнението на посочените договори, без да съдържат информация за изпълнена
дейност – хидроизолация.
2. Срокът на валидност на Банковата гаранция за участие е 09.10.2016г.
3. В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
4. Декларация за ангажираност от специалист Координатор по безопасност и здраве е представена
без подпис.
5. Участникът няма да използва подизпълнител
Участникът следва да представи:
1. Списък на строителството еднакво или сходно с предмета на позицията, за която участва,
изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от
документи удостоверяващи неговото изпълнение.
Съгласно документацията за участие в процедурата „За строителство с предмет, сходен с
предмета на позицията, възложителят ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и
поставяне на дограма на сгради.
2. Банкова гаранция за участие със срок на валидност в съответствие с предварително обявените
условия.
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Съгласно раздел ІІІ.1.2) на Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие:
валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от документацията
за участие е записано: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180
(сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. Лиценз за изпълнение на дейността по част „Енергийна ефективност“ на посоченото в Обр. № 16
лице.
4. Декларация за ангажираност от специалист Координатор по безопасност и здраве подписана в
оригинал.
5. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ПСГ” АД
1. В Обр. № 16, представен от подизпълнителя, не са посочени Проектант по част „Управление на
отпадъците и специалист Координатор по безопасност и здраве.
2. Валидността на Банковата гаранция за участие е до 31.10.2016г.
3. Участникът ще използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност;
2. Банкова гаранция за участие със срок на валидност в съответствие с предварително обявените
условия.
Съгласно раздел ІІІ.1.2) на Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие:
валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Съгласно РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от
документацията за участие: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от
180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД
1. В Обр.№ 2 декларирания ЕИК на „Дъга – Апостол“ ЕООД, е непълен.
2. В Обр. № 16, представен от „Оксиджен проджектс“ ЕООД не е посочен специалист Координатор
по безопасност и здраве.
3. Декларация Обр. № 18, приложена от името на управителя на Консорциум „Оксиджен - Дъга”
ДЗЗД и от управителя на „Оксиджен проджектс“ ЕООД са неподписани.
4. Декларация Обр. № 19, приложена от името на управителя на Консорциум „Оксиджен - Дъга”
ДЗЗД и от управителя на „Оксиджен проджектс“ ЕООД са неподписани.
Участникът следва да представи:
1. Обр.№ 2, коректно попълнен;
2. Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност;
3. Декларация Обр. № 18 от името на управителя на Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД и от
управителя на „Оксиджен проджектс“ ЕООД – подписани в оригинал.
4. Декларация Обр. № 19 от името на управителя на Консорциум „Оксиджен - Дъга” ДЗЗД и от
управителя на „Оксиджен проджектс“ ЕООД – подписани в оригинал.
5. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
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„ПИ ЕС ПИ” ЕООД
1. В Плик № 1”Документи за подбор”, участникът е приложил всички необходими документи за
съответствие с изискванията на възложителя и поставените критерии за подбор.
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
„СТИЛ КОМПЛЕКС” ООД
1. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП не е посочен Обр. №17 – Декларация за техническа
спецификация на материалите. Същият е приложен в Плик №1 от офертата.
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
„ЕС ДЖИ - 81” ЕООД
1. Посочените в Обр. № 5 лица, не са част от техническите лица за които се отнася образеца;
2. Не са представени Обр. № 16 и Обр. № 17.
3. Сертификат ISO 9001:2008 ISO; 14001:2004 + AC:2009; OHSAS 18001:2007 не е представен в
превод на български език.
4.Участникът няма да използва подизпълнители.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
2. Обр. № 5 и Обр. № 17, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални
изисквания за технически възможности и квалификация.
3.Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
4. Сертификат ISO 9001:2008 ISO; 14001:2004 + AC:2009; OHSAS 18001:2007 представен в превод
на български език.
ПРОТИКО ИЛ” ООД
1.В Обр. №16 проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците съвместява
длъжността проектант по част „Управление на отпадъците”.
2. За специалист Координатор по безопасност и здраве не е посочено и/или представено валидно
Удостоверение за КБЗ в строителството.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
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1. Документ за внесена гаранция за участие.
2. Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
3. Валидно Удостоверение за КБЗ в строителството.
4. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ГБС-ВАРНА” АД
1.В Обр. №16, т. 3 за проектант „Енергийна ефективност” са посочени две лица. Едно от тях
съвместява проектант по част „ОВК” и проектант по част управление на отпадъците;
2.Второто посочено лице за проектант „Енергийна ефективност” няма посочен и/или приложен
документ за пълна проектантска правоспособност;
3. Лицето, посочено за проектант по част „Конструктивна“ съвместява част „ПБЗ” и проект за
управление на отпадъците.
4. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
„СТУМА ИМОТИ” ООД
1. Валидността на Банковата гаранция за участие е до 15.10.2016г.
2.Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Банкова гаранция за участие със срок на валидност в съответствие с предварително обявените
условия.Съгласно раздел ІІІ.1.2) на Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие:
валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Съгласно РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от
документацията за участие: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от
180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ СИЛИСТРА”
1.В Обр. № 16 не са посочени: проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците и
проектант по част „Конструктивна”.
2. В обр. № 16 са посочени лица, които съвместяват длъжностите проектант по част „ОВК“,
проектант по част „Управление на отпадъците“.
3.Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. №16, съгласно поставените критериите за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
2. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
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1. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т . 9 е записано: Документ за внесена гаранция за
участие - оригинал. Документ за внесена гаранция за участие не е приложен в Плик №1 от
офертата.
2. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 17 е записано: Валиден сертификат за внедрена
система за управление на околната среда ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO
14001:2004 с обхват строителна дейност.
3. В Обр. № 16 Ръководител на екип - архитект, съвместява длъжност проектант по част
„Енергийна ефективност”.
4. В Обр. № 16 проектант по част „Конструктивна” съвместява длъжност проектант по част „ПБЗ”
и проектант по част „Управление на отпадъците” .
5. Приложените към Обр. № 16 Декларации за ангажираност от проектантите са неподписани.
6. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
2. Документ за внесена гаранция за участие;
3. Обр. № 16, съгласно поставените критериите за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
4. Коректно попълнени Декларации за ангажираност от лицата вписани в Обр. №16.
„НСК СОФИЯ“ ЕООД
1.В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 17 е записано: Копие от Сертификат за внедрена
система за управление на околната среда ISO 14001:2004. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO
14001:2005 с обхват строителна дейност.
2.В Обр. № 16 не е посочен проектант по част „Управление на отпадъците”.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
2.Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларация за ангажираност.
ДЗЗД „УАН КЪМПАНИ 4“
1. В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 32 е записано: Валиден сертификат за внедрена
система за управление на околната среда ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO
14001:2004 с обхват строителна дейност.
2. В Обр. № 16 не е посочен специалист координатор по безопасност и здраве.
3. В Обр. № 16 проектант по част „Конструктивна” съвместява длъжността проектант по част
„ПБЗ“ и длъжността проектант по част проект за управление на отпадъците.
4. В Обр. № 16 проектант по част „Енергийна ефективност” съвместява длъжността проектант по
част „ОВК“.
5. В Обр. № 16 проектант по част „Електрическа” съвместява длъжността проектант по част
„Пожарна безопасност“.
6. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
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2.Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация в документацията за участие, придружен от Декларации
за ангажираност.
„СЕТАТЕХ“ ЕООД
1.В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 19 е записано: Валиден сертификат за внедрена
система за управление на околната среда ISO 14001:2004. В Плик №1 е приложен Сертификат ISO
14001:2005 с обхват строителна дейност.
2. В Обр. № 16 не е посочен проектант по част „Управление на отпадъците“.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
2.Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларация за ангажираност.

ДЗЗД „НППЕ СИЛИСТРА“
1.В Обр. № 16 проектант по част „Енергийна ефективност” съвместява длъжността проектант по
част „ОВК“;
2. Проектант по част „Енергийна ефективност” няма посочен и/или приложен лиценз за
упражняване на дейността;
3. Проектант по част „ПБЗ и проект за управление на отпадъците съвместява проектант по част
„Управление на отпадъците“.
4. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. №16, съгласно поставените критериите за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
„ЕКОЕФЕКТ– 2008“ ООД
1.В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 23 е записано: ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен
Сертификат ISO 14001:2004 с обхват строителна дейност.
2.Участникът е приложил Банкова гаранция за изпълнение. Стойността за която е издадена,
съответства на заложената в документацията за участие за съответната обособена позиция - 5 200
(пет хиляди и двеста) лева.
След преценка на фактите, комисията се обедини около мнението, че допуснатото
несъответствие е единствено в използвания образец. Същото е несъществено нарушение и
може да бъде отстранено.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
2.Документ за внесена Гаранция за участие. В случай, че е банкова: Съгласно раздел ІІІ.1.2) на
Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие: валидността на банковата гаранция за
участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след изтичане на срока на валидност
на офертата. Съгласно РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от документацията за участие: срокът на валидност
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на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.
„ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД
1.В списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, т. 23 е записано: ISO 14001:2008. В Плик №1 е приложен
Сертификат ISO 14001:2005 с обхват строителна дейност.
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ“ ООД
1.В Обр. № 16 не е посочен специалист координатор по безопасност и здраве;
2.В Обр. № 16 ръководителя на екипа, съвместява длъжността с проектант по част „Пожарна
безопасност“;
3.В Обр. № 16 проектант по част „Конструктивна“ съвместява длъжността с проектант по част
„ПБЗ и проект за управление на отпадъците“.
4.В Обр. № 16 проектант по част „ОВК“ съвместява длъжността с проектант по част „Енергийна
ефективност“.
5. Срокът на валидност на приложения в офертата Сертификат ISO 9001:2008 е валиден до
14.04.2016г.
6. Приложеният сертификат BS OHSAS 18001:2007 е за внедрена система за управление на
здравословни и безопасни условия на труд, а не за внедрена система за управление на околната
среда.
7. Срокът на валидност на приложената банкова гаранция за участие е до 11.04.2017г.
8.Участникът ще използва подизпълнители.
Участникът следва да представи:
1. Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
2. Валиден Сертификат ISO 9001:2008.
3. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват строителна дейност.
„ОДЕСОССТРОЙ” ООД
1.Към Обр. № 4 не са приложени доказателства за полагане на хидроизолация.
2.В Обр. № 16 ръководител екип съвместява длъжността с проектант по част „Пожарна
безопасност“.
3. В Обр. № 16, за проектант „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен лиценз за
изпълнение на дейността.
4. Срокът на валидност на приложената банкова гаранция за участие е до 13.10.2016г.
5. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Документи удостоверяващи изпълнение на дейностите „полагане на хидроизолация”
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Съгласно документацията за участие в процедурата „За строителство с предмет, сходен с
предмета на позицията, възложителят ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и
поставяне на дограма на сгради.
2.Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
3.Банкова гаранция за участие със срок на валидност в съответствие с предварително обявените
условия.
Съгласно раздел ІІІ.1.2) на Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие:
валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни
дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Съгласно РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от
документацията за участие: срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от
180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3.Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ПРАКТИК“ ООД
1.В Обр. № 5 са посочени работници изолация общо 4бр. Съгласно минималните изисквания на
възложителя се изискват 2 бр. работник хидроизолация и 4 бр. работник топлоизолация;
2. В Обр. № 5 не са посочени бояджии;
3. В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
4. В Обр. № 16, за Специалист координатор по безопасност и здраве не е посочено и/или
представено валидно удостоверение за КБЗ в строителството.
5. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. № 5, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
2. Обр. №16, съгласно поставените критериите за подбор, включващи минимални изисквания за
техническите възможности и квалификация в документацията за участие, придружен от
Декларации за ангажираност.
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД
1. В Обр. №16 не е посочен специалист Координатор по безопасност и здраве;
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. №16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларация за ангажираност.
„РОСАТОМ” ЕООД
1. В Обр. № 16 посоченият проектант по част „Енергийна ефективност” съвместява длъжността с
проектант по част „Електрическа”.
2. В Обр. № 16 посоченият специалист координатор по безопасност и здраве съвместява
длъжността с проектант по част „ПБЗ”.
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3. В Обр. № 16 посоченият проектант по част „ОВК” съвместява длъжността с проектант по част
„Управление на отпадъците”.
4. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
2. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„СТИМЕКС” ЕООД
1. В Обр. № 16 посоченият проектант по част „ПБЗ” съвместява длъжностите проектант по част
„Управление на отпадъците” и проектант по част „Конструктивна“ и координатор по безопасност и
здраве.
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларации за ангажираност.
2. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„Пътстрой - Варна“ ЕООД
1.В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
2.Банковата гаранция за участие е със срок на валидност до 12.10.2016г.
Участникът следва да представи:
1.Лиценз за изпълнение на дейността на посоченият в Обр. № 16 проектант по част „Енергийна
ефективност“.
2.Документ за внесена Гаранция за участие. В случай, че е банкова: Съгласно раздел ІІІ.1.2) на
Обявлението и РАЗДЕЛ V на документацията за участие: валидността на банковата гаранция за
участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след изтичане на срока на валидност
на офертата. Съгласно РАЗДЕЛ ІV, т.2.4. от документацията за участие: срокът на валидност
на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на офертите.
3. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„ПРОСТОР 005“ ЕООД
1.В Обр. № 5 са посочени трима специалисти топлоизолация, при заложено минимално изискване
от Възложителя - минимум четирима за топлоизолация.
2.В Обр. № 16 не е посочен проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците;
3. В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
4. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
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1.Обр. № 5, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
2. Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация, придружен от Декларация за ангажираност.
„ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД
1. В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
2. В Обр. № 16, за Специалист координатор по безопасност и здраве не е посочено и/или
представено валидно удостоверение за КБЗ в строителството.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1. Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
„СОЛЕЙ 06” ООД
1.В Обр. № 15 са посочени 2бр. товарни автомобили, при заложено минимално изискване от
Възложителя - 2 бр. лекотоворни;
2. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. № 15, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
2. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
„СТЕН БАЙ“ ООД
1.В Обр. № 5, за позиция работник „настилки” е посочено едно лице, при минимално изискване
поставено от Възложителя – 2бр..
2.В Обр. № 16, за проектант по част „Енергийна ефективност“ не е посочен и/или представен
лиценз за изпълнение на дейността.
3. Участникът няма да използва подизпълнител.
Участникът следва да представи:
1.Обр. № 5, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
2.Обр. № 16, съгласно поставените критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
технически възможности и квалификация.
3. Списък по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съответстващ на съдържанието на офертата.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да заменят представени документи
или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя
критерии за подбор.
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Във връзка с гореизложеното, комисията изисква допълнителните документи от
участниците да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: Допълнителни документи
към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради на територията на община Силистра” в деловодството на Община Силистра,
в срок 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена”,
участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано в Профил на купувача на
електронната страница на Община Силистра - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=310.
Комисията приключи своята работа на 12.05.2016г.
Настоящият протокол е съставен на 14.05.2016г.
Председател: ________п________ инж. Емил Гойчев
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

Членове:

1. ________п_________ Константина Николова

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

2. ________п_________ Константин Топалов

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

3. ________п_________ инж. Весела Тодорова

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

4. ________п_________ арх. Марин Неделчев

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

5. ________п_________ Анна – Мари Тодорова

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

6. ________п_________ инж. Димитра Желева

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