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ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането и проверка на съответствие с изискванията за подбор на документите и 

информацията в Плик № 1, включително и допълнително представените, от офертите, подадени 

от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „услуга“ по смисъла на чл.3, 

ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ОЦЕНЯВАНЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“,  

която обществена поръчка е открита с Решение № 11 от 07.04.2016г., обявлението за която 

обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0005 

 

 

Днес, 09.08.2016 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

на заповед № ОП-23/20.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател: инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС; 

Членове:   инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС, встъпила в работата на  

   комисията на мястото на арх. Иван Иванов – началник отдел УТ в дирекция  

   УТОС; 

   инж. Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция СИОС;  

   Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС; 

Любомир Равелов - директор на дирекция ПНО, встъпил в работата на 

комисията на мястото на Виктор Монев, поради прекратяване на служебното 

правоотношение с последния. 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на настоящата 

обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за откриване на 

процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила на ЗОП 

(Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 

16.02.2016 г.). 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, изр. 1 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/(отм.). 

 1. Комисията направи следните констатации: 

 

1.1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи: съгласно 

предходен протокол от работата на комисията са както следва: „БЕТА 7“ ЕООД, „ВМЛ КОНСУЛТ“ 

ЕООД, АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, „ГЕОДЕТ” ЕООД, „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД, „ДАРА-

КОНТРОЛ“ ООД, „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД, 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/


                                       

2 

„ПАЛАЗОВА” ЕООД, „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕТ „БИЛД КОМЕРС - 

КРАСИМИР АНГЕЛОВ“, ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, „МАТЕК“ ЕООД, „СТиКО-2000“ 

ООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД. 

1.2. Участници, представили допълнително документи: 

1.2.1. Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6 – 3 /трима/, както следва: „БЕТА 7“ 

ЕООД, „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 

1.2.2. Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18 – 2 /двама/, както следва: „ГЕОДЕТ” 

ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД. 

1.2.3. Обособена позиция № 5: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15 – 2 /двама/, както следва: „ДАРА-

КОНТРОЛ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД. 

1.2.4. Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1 – 3 /трима/, както 

следва: „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД, „ПАЛАЗОВА” ЕООД, „ПЕ ЕНД ПЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

1.2.5. Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 – 3 /трима/, както следва: ЕТ „БИЛД 

КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“, ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“. 

1.2.6. Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 /четири/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5 – 3 /трима/, както следва: 

„СТиКО-2000“ ООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД. 

 

1.3. Допълнително представените документи са постъпили в законово определения срок от 5 

/пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 

 

2. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и редовността 

на представените от участниците документи и информация в плик № 1 - „Документи за подбор” и 

изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи по обособени 

позиции към проверка на съответствието на документите и информацията в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БЕТА 7“ 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 „БЕТА 7“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

както и допълнително представените 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 № 
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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. 

 

2. 

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, както и допълнително представените 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 „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ 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 „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи се 

в плик № 1, както и допълнително представените 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 № 2: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД 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 „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 

съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените не са налице липси и 
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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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“ 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 ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“, съдържащи се в плик 

№ 1, както и допълнително представените 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: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ГЕОДЕТ” 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 „ГЕОДЕТ” ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКОИНВЕСТ - МД“ 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 „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД, съдържащи се в 
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плик № 1, както и допълнително представените 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 „СТРОЛ - 1000“ АД 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 „СТРОЛ - 1000“ АД, съдържащи се в плик № 1, 

както и допълнително представените 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 „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ 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 „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД, 

съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените 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 № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
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нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД, съдържащи се 

в плик № 1, както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника “СС - 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 “СС - КОНСУЛТ” ЕООД, съдържащи се в плик 

№ 1, както и допълнително представените 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 „СД КОНСУЛТ“ 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 „СД КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи се в плик № 

1, както и допълнително представените 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 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ 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 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи се в 

плик № 1, както и допълнително представените 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 № 5: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ДАРА-КОНТРОЛ“ 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 „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД, съдържащи се в плик 

№ 1, както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ 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 „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД, съдържащи се 

в плик № 1, както и допълнително представените 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 № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 
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многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” 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 „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД, 

съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПАЛАЗОВА” 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 „ПАЛАЗОВА” ЕООД, съдържащи се в плик № 

1, както и допълнително представените 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 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ 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 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, както и допълнително представените 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 „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

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

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

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по отношение 

на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. Съгласно 

минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 от 

раздел III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 

на офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 

услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 

упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 

обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 

/три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите 

и получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към 

него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че 

доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника 

копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Първоначално в офертата на участника систематично сред документите в плик № 1, 

удостоверяващи опита му, са налице Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 

приложенo към него заверенo копиe от удостоверениe за добро изпълнение, които обаче 

удостоверяват изпълнението на услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 

проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентни, като неудостоверено от участника е изпълнението на услуга по упражняване 

на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване 

или еквивалентни. Констатираната липса на документи или несъответствие с критериите за 

подбор са описани в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е 

изискано допълнително представяне на съответни документи и информация. В законово 

определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на предходния 

протокол, участникът е представил допълнителни документи или информация, както следва: 

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

изготвен по образец съгласно приложение № 11, в който е описано изпълнението на 1 /една/ 

услуга по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по отношение на 

обект: „Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул.“Бели брези“ №41, 

вх.А и вх.Б“, към който е приложено удостоверение за добро изпълнение с изх. № 1553 от 

14.06.2016г., издадено от община Ардино. Представеното удостоверение свидетелства за 

изпълнението от ДЗЗД „ТК - ИНЖЕНЕРИНГ“ /със съдружници „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ 

ООД и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД/ на задължения по сключен договор, свързани 

с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по отношение на обект: 

„Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул.“Бели брези“ №41, вх.А и 

вх.Б“, като изпълнената от обединението услуга в частта за строителния надзор е сходна с 

предмета на поръчката. В представеното удостоверение обаче липсва информация относно 

разпределението на дейностите на всяко от дружествата в обединението - 

„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, при изпълнение на 

посочения договор, въз основа на което за комисията не става ясна ролята на участника „ПЕ 

ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД при изпълнение на описания ангажимент – не е видно дали 

участникът е осъществявал дейности по строителен надзор или е имал единствено други 

функции във връзка с изпълнението на услугата – изпълнение на инвеститорски контрол, 
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администриране на изпълнението или други ангажименти съобразно постигната воля между 

съдружниците в обединението и подписания договор между тях за създаване на гражданско 

дружество. От представените от участника допълнителни документи комисията не би могла 

да направи обосновано заключение, че участникът, като част от ДЗЗД „ТК - 

ИНЖЕНЕРИНГ“, е осъществил именно услугата по упражняване на строителен надзор по 

отношение на обект: „Саниране на жилищен блок 40-те апартамента в гр. Ардино, ул. Бели 

брези №41, вх.А и вх.Б“. С оглед на гореизложеното комисията счита, че липсват конкретни 

доказателства, които да свидетелстват, че участникът е изпълнил през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен 

надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентна.  

Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите 

възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.1 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 изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно 

т.16.1 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията 

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

документацията за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), участникът 

да бъде предложен за отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” не следва да бъдат разглеждани. 

 

 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР 

АНГЕЛОВ“ 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 ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР 

АНГЕЛОВ“, съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ 

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 ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, 

съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените 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 
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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 „МАТЕК“ 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 удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по отношение 

на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. Съгласно 

минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на 

раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 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, 

участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а 

именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на 

строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 

еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към 

него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че 

доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника 

копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице Списък на 

услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по образец 

съгласно приложение № 11, ведно с приложени към него заверени копия от договор и две 

удостоверения за добро изпълнение. С представените заверени копия от Договор № 1 от 

25.04.2016г. и Удостоверение с изх. № 26 от 13.05.2016г. участникът е удостоверил, че през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил услуга по 

оценяване на съответствието на инвестиционен проект по отношение на сграда за 

обществено обслужване, а именно за строеж: „Инженеринг за реставрация и ремонт на 

Алибеев конак, гр. Смолян“, но останалото удостоверение с изх. № 27 от 13.05.2016г., 

удостоверява опит през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, при осъществяването на строителен надзор при изпълнението на строително-

монтажни работи на обект: „Изграждане на водосток на общински път SML 2240/III-866/ 

Смолян-Мугла при км 13+000 /Паметника/, община Смолян“, който обект обаче няма 

характер на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна съгласно 

изискванията на възложителя. 

Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните изисквания към техническите 

възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.1 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. 

Заключение: 
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Констатираните липса на документи и несъответствия с критериите за подбор са 

описани и в предходния протокол от работата на комисията, с който от участника е 

изискано допълнително представяне на съответни документи и информация.  

В законово определения срок от 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване 

на предходния протокол, участникът изобщо не е представил допълнителни 

документи или информация за да постигне съответствие с изискванията за подбор. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че са налице предпоставките съгласно 

т.16.1 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията 

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

документацията за обществената поръчка, и чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), участникът 

да бъде предложен за отстраняване от процедурата, като документите му в Плик 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” не следва да бъдат разглеждани. 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 

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 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, съдържащи се в 

плик № 1, както и допълнително представените 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 „РАДЕВ -06“ 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 „РАДЕВ -06“ ЕООД, съдържащи се в плик № 1, 

както и допълнително представените 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. 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „КИМА 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 „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, съдържащи се в 

плик № 1, както и допълнително представените 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 
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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 № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 /четири/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „СТиКО-2000“ 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 „СТиКО-2000“ ООД, съдържащи се в плик № 1, 

както и допълнително представените 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. 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД  

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 „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, съдържащи се в 

плик № 1, както и допълнително представените 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 „КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 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 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, съдържащи се в плик № 1, както и допълнително представените не са налице липси и 
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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. ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 
 

Обособена позиция № 1: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6 
 

 

1.  „БЕТА 7“ ЕООД. 

2. „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. 

3. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 
 

 

Обособена позиция № 2: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3. 
 

 

1. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

2. ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“. 

 
 

Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18 
 

 

1.   „ГЕОДЕТ” ЕООД. 

2.   „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД. 
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3.   „СТРОЛ - 1000“ АД. 

4.   „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51 
 

 

1. „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД. 

2. “СС - КОНСУЛТ” ЕООД. 

3. „СД КОНСУЛТ“ ООД. 

4. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 5: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15 
 

 

1. „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД. 

2. „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД. 

 
 

Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1 
 

  

1. „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД. 

2. „ПАЛАЗОВА” ЕООД. 

3. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 
 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

  

1. ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“. 

3. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД. 

4. „РАДЕВ -06“ ЕООД. 

5. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД. 

 
 

Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 /четири/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5 
 

 

1. „СТиКО-2000“ ООД. 

2. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД. 

3. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД. 
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ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ 

МОТИВИ ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

 
 

Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1 
 

 

1. „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 
 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10 
 

 

1. „МАТЕК“ ЕООД. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 09.08.2016 г. 
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