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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането 

на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на 

Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, която обществена 

поръчка е открита с решение № 12 от 01.07.2015г. на кмета на община Смолян, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-

0010. 

 

 

Днес, 11.08.2015г., в 11:00 часа, в стая №343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № 1691/11.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 

Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 

Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.68, ал. 1-

8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 12 /дванадесет/ бр., както следва: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационе

н номер на 

предложението 
 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 

 

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

гр. София, район Възраждане, ул. Лавеле №8, 

ет.4, ап.6; факс: 02 / 989 41 94; e-mail: 

evidence_bg@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.08.2015 г. 12:09 ч. 

2. 

 

„ПРОТИКО ИЛ” ООД 

гр. София 1415, район Витоша, кв. 

Драгалевци, ул. Захари Зограф № 57, ет.2, 

ап.12; факс: 02 / 471 91 94; 

e-mail: protikoil@abv.bg 
 

ДЛ000932 05.08.2015 г. 12:10 ч. 

3. 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД 

гр. София 1421, кв. Лозенец, ул. Цветна 

градина № 5 В, ап.32; 

гр. София 1220, жк. Надежда 2, бл. 237, вх. А, 

ет.7, ап. 27; e-mail: botev@cbenconsult.com 
 

ДЛ000932 07.08.2015 г. 13:14 ч. 

4. 

 

„ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД 

1336 гр. София, ж.к. Люлин – 3, бл.329 А, 

Мини МОЛ Аспекти, ет.4, ателие 4; Факс: 

02/8264139 
 

ДЛ000932 07.08.2015 г. 13:34 ч. 

5. 

 

„ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕООД 

гр. Ямбол 8600, ул. „Г. Раковски“ 1А, офис 

418, факс: 046 666 502 
 

ДЛ000932 07.08.2015 г. 13:36 ч. 

6. 

 

„КОНТАЧ” ООД 

гр. София 1407, бул. „Н. Й. Вапцаров“ 

 №51- А,  

гр.Съединение 4188, ул. „Дядо Иван 

Арабаджията“ №11, факс: 02 416 66 54, 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 09:52 ч. 

7. 

 

„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД 

гр. София 1233, кв. Банишора, ул. „Люти 

брод“ №3, ет.1, факс: 02/ 9813655; 

Гр.София, р-н Сердика, ул. „Люти брод“ №3, 

ет.1, факс: 02/ 987 49 94 
 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 09:56 ч. 

8. 

 

„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД 

гр. София 1000, ул. „Веслец“  №2, партер, 

факс: 02/ 434 15 33 
 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 10:23 ч. 

9. 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И 

ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” 

ЕООД 

гр. Стара Загора 6000, бул.“Патриарх 

Евтимий“ №23; 

гр. Стара Загора 6000, ул. „Индустриална“ 

№2, ет.4, факс: 042/ 602 377 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 10:32 ч. 
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10. 
„ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД 

гр. Варна 9020, кв. „Възраждане“, бл.41, вх.3, 

ап.51; тел: 0887/ 614 996 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 10:41 ч. 

11. 

 

„ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 

Гр.София 1172, бул. „Драган Цанков“ №59, 

вх.Е, ет.2, ап.6; 

гр. София 1505, ул. „Черковна“ №7, офис 21, 

факс: 02/ 49 23 884; 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 10:48 ч. 

12. 

 

 „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД 

гр. Смолян 4700, ул. „Борова гора“ № 26 ; 

факс: 0301/ 6 22 71; e-mail: 

g_darakchiev@mbox.contact.bg 
 

ДЛ000932 10.08.2015 г. 16:48 ч. 

 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

4. Присъстващи лица: 

4.1. При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците: 

4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и на 

други лица също не присъстваха. 

5. След като установи редовността на постъпването на офертите комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. 

Офертите се отваряха по реда на постъпването им в деловодството на общината, като за всяка 

от тях се изпълниха следващите действия: Комисията провери за наличието на три отделни 

запечатани плика, като такива се установиха в офертата. Трима от членовете на комисията 

положиха подписите си на плика с предлагана цена – плик № 3, след което същият беше 

прибран на съхранение. Отвори се плик № 2, след което трима от членовете на комисията 

подписаха всички документи, съдържащи се в него, след което същите бяха прибрани на 

съхранение. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести документите и информацията, 

които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП със съдържанието на офертата, като се установиха: несъответствие между 

списъка на документите и информацията и действителното съдържание на офертата на 

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи 

запис за наличие на документ за внесена гаранция за участие в оригинал, но такъв не беше 

установена в офертата на участника; несъответствие между списъка на документите и 

информацията и действителното съдържание на офертата на „ПРОТИКО ИЛ“ ООД – в 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на документ за внесена 

гаранция за участие в оригинал, но такъв не беше установена в офертата на участника; 

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата 

на комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил Посочване на видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 

както и видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие/ - по 

образец съгласно приложение № 4. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.7 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Посочване на 

видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 

приложение № 4. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на посочената декларация, въз основа на което 

участникът не е удостоверил дали планира самостоятелно изпълнение на поръчката, 

или използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОНТАЧ” ООД  документи 

и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „КОНТАЧ” ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 
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От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 И БЛ. А-2. 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕВИДАНС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 

документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 

възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал 

на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 

т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие – 

заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие /400 лева/ и съществените условия, на които 

трябва да отговаря. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на гаранция за участие под каквато и да била 

форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 

копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал 

на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 

т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 

указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 

обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 

офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие – 

заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 
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парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие /400 лева/ и съществените условия, на които 

трябва да отговаря. В офертата на участника систематично сред документите за 

подбор не е налице представяне на гаранция за участие под каквато и да била 

форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД документи и информация в плик № 1, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания 

на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” 

ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за 

подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

5. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ 

И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД документи и информация в плик № 1, 

както и липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с 

изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И 

ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са налице 

липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
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плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника  „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” 

ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника  „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. 

ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника  „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ 

ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 
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2. 

Наличието и редовността на представените от участника  „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ 

ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 

констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 

следва: 

В документите и информацията на участника  „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника  „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД, съдържащи 

се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 

изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „Указание за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците“ от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 
 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 

1. Участникът „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители /списък на подизпълнителите, ако 
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участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, и делът на 

тяхното участие/ - по образец съгласно приложение № 4. 

 

2. Уведомява участника „ЕНЕРГОЕФЕКТ” ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП 

срокът за представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани 

от датата на получаване на настоящия протокол, като участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя да замени представени документи или да представи нови, с 

които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

 

3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „КОНТАЧ” 

ООД и „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не 

определя срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 И БЛ. А-2. 

 

1. Участникът „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД следва да представи 

допълнително следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

2. Участникът „ПРОТИКО ИЛ” ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

 3. Уведомява участниците „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ПРОТИКО ИЛ” 

ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП срокът за представяне на документите по предходните 

точки 1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, 

като всеки участник може в съответствие с изискванията на възложителя да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените 

от възложителя критерии за подбор. 

 

 4. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „СИ ЕНД БИ 

ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД, „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ” ООД, „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ 

И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД и „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД,  

документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително 

обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на 

допълнителни документи и информация. 

 

ІІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 
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 1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците „ЕНЕРДЖИ 

ЕФЕКТ“ ЕООД, „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД и „ТРАУМИНВЕСТ” ЕООД документи и 

информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 

документи и информация. 

 

 IV. Да се уведомят участниците, като им се изпрати настоящият протокол с 

констатациите относно наличието и редовността на представените документи и информация в 

плик № 1 и съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

V. Възлага на председателя на комисията – инж. Васка Караджова, изпращането на 

настоящия протокол на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 24.09.2015 г. 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
 /положен подпис/ 

/………………..................../ 

Членове: 

Виктор Монев 

/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Розета Буйкова  
/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Диана Калайджиева  
/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Милена Пенчева 
/положен подпис/ 

/………………..................../ 

 

 


