ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

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 смисъла на
чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование:
„УПРАЖНЯВАНЕ
НА
ИНВЕСТИТОРСКИ
КОНТРОЛ
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 № 14 от 12.04.2016г., обявлението за която обществена поръчка е
вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки
под уникален идентификационен номер 00092-2016-0008
Днес, 27.05.2016 г., в 13:00 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-25/27.05.2016г. 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;
Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция СИОС;
Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС;
Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО;
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. 18 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.).
Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП (отм.), които са
приложени към настоящия протокол.
Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за
участие и подадени оферти следните

КОНСТАТАЦИИ:
1. Регистрирани предложения – 9 /девет/ бр., както следва:

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование
и данни на участника

„НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД
гр. Смолян 4700, ул. „Адалберт Антонов –
Малчика“ № 23;
тел.: 0888 859 851;
факс: 0301 / 6 37 36;
електронна поща: danideneva@abv.bg
„СПИРИД 96“ ЕООД
гр. Смолян 4700, ул. „Снежанка” №3;
тел: 0878 43 38 32; 0889 44 38 32;
електронна поща: kspiri@gmail.com
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
гр. София 1680, район Витоша,
ул.“Лъвски рид“ №4;
тел/факс: 02/8691742;
електронна поща: bskeng@mbox.contact.bg
„ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД
гр. Смолян 4700, бул. България №84;
гр.Смолян 4700, ул.“Дичо Петров“ №9, вх.Б,
ет.4, ап.20;
тел.: 0301 / 63265, 0888767463;
факс 0301 / 63852, 0301 / 63258;
електронна поща: yazova@abv.bg
„РАДЕВ - 06“ ЕООД
гр. Хасково 6300, бул. Георги Сава Раковски
№ 8, офис 7;
тел.: 038 / 66 11 01;
факс: 038 / 63 55 00,
електронна поща: radev06@gmail.com
„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД
гр. Смолян 4700, ул. „Карлък“ №3;
тел: 0301 / 63266; 0887 710 522;
Електронна поща: mnconsult@mail.bg
ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“
гр.Смолян 4700, бул.България №28, блок
Мечта, вх.Б, ет.3, ап.6;
Тел: 0886 340 925;
електронна поща: iscon@mail.bg
„ДИ-2М“ ЕООД
гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 26;
тел.: 0887 330 991;
факс: 0301 / 6 40 66;
електронна поща: n_mandjukov@abv.bg
„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД
гр. Смолян 4700, пл.Свобода №1, ет.2,
офис 20 и офис 26;
те.: 0888 850 774, 0888 859 851;

Регистрационен
номер на
предложението

Дата и час на
получаване на
предложението

Обособена
позиция /ОП/, за
която е подадена
офертата

ДЛ000932

20.05.2016г.
10:14ч.

ОП 7

ДЛ000932

20.05.2016г.
10:16ч.

ОП 3

ДЛ000932

20.05.2016г.
11:43ч.

ОП 2

ДЛ000932

25.05.2016г.
9:38ч.

ОП 5

ДЛ000932

26.05.2016г.
11:57ч.

ОП 7

ДЛ000932

26.05.2016г.
14:53ч.

ОП 4

ДЛ000932

26.05.2016г.
16:56ч.

ОП 1

ДЛ000932

26.05.2016г.
16:57ч.

ОП 8

ДЛ000932

26.05.2016г.
16:58ч.

ОП 6
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факс: 0301/ 63736;
Електронна поща: archstroi_konsult@abv.bg
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 присъстваха следните представители на участниците:
4.1.1. Иван Георгиев Стоянов – управител на ЕТ „инж. Иван Стоянов“;
4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и на
други лица не присъстваха.
5. След като установи легитимацията на представителите на участниците и 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, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от ЗОП (отм.) беше
предложено на присъстващ представител на друг участник да парафира плика с цената, което
право не беше използвано, 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, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.5 от ЗОП (отм.) беше предложено на
присъстващ представител на друг участник да парафира документите в плика с предложението
за изпълнение на поръчката, което право не беше използвано, 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 (отм.) със съдържанието на офертата, като се установиха: несъответствие
между списъка на документите и информацията и действителното съдържание на офертата на
„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП (отм.) се установи
записи за наличие на документ за внесени гаранции за участие в оригинал, но такава 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 освободи присъстващия представител на
участник и продължи работата си в закрито заседание.
6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Обособена позиция № 1
Упражняване на инвеститорски контрол 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 ЕТ „ИНЖ. ИВАН
СТОЯНОВ“ 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 „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“,
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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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
Упражняване на инвеститорски контрол 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 „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 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 декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу
изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която да е указал
физическото/ите лице/а, което/които е/са негов действителен собственик. Съгласно
изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.12 от раздел ІII.2.1 от
обявлението за обществената поръчка и т.8.12 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 декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу
изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която декларация
участникът следва да посочи физическото/ите лице/а, което/които е/са негов
действителен собственик. В посочения смисъл е и разпоредбата на чл.6, ал.2 от
Закона за мерките срещу изпиране на пари, съгласно която лицата, организиращи
възлагането на обществени поръчки, идентифицират физическите лица, които са
действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат
действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и
нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или
на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент, като при липса на
друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация,
подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице
/условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и
редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът
за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона/.
Действително, в офертата на участника е налице декларация по чл.6, ал.2 от Закона
за мерките срещу изпиране на пари - по образец съгласно приложение № 9, в която
обаче като негови собственици най-общо са посочени физически и юридически лица
съгласно списък от последното общо събрание през 2015г., без да е направено
посочване на конкретно определено/и физическо/и лице/а, което/които е/са
действителният/те собственик/ци.
Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са
представени, като същите са редовни.
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Обособена позиция № 3
Упражняване на инвеститорски контрол 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 „СПИРИД 96“ 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 „СПИРИД 96“ 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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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
Упражняване на инвеститорски контрол 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 „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, 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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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
Упражняване на инвеститорски контрол 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:
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В документите и информацията на участника „ДАРА - КОНТРОЛ“ 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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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
Упражняване на инвеститорски контрол 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.

2.

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:
 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 /170 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.

Обособена позиция № 7
Упражняване на инвеститорски контрол 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 „НИКИ ДЕНЕВА“ 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 „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД, съдържащи се
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2.

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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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.
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, 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.1-13 от раздел III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и т. 8.1-8.13 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
Упражняване на инвеститорски контрол 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 „ДИ-2М“ 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 /170 лева/ и съществените условия, на които трябва да
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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.
Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри
комисията единодушно

РЕШИ:
I. Обособена позиция № 1: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3,
бл. 5 и бл. 6:
1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника ЕТ „ИНЖ.
ИВАН СТОЯНОВ“ 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.
ІІ. Обособена позиция № 2: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и
бл. 3:
1. Участникът „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
следва да представи допълнително следните документи:
 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - по образец
съгласно приложение № 9, в която да е налице посочване на физическото/ите лице/а,
което/които е/са действителният/те собственик/ци на участника.
2.
Уведомява
участника
„БУЛ
СТРОЙ
КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ/БСК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на
документа по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на
настоящия протокол, като той 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.
ІІІ. Обособена позиция № 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и
бл. 18:
1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „СПИРИД
96“ 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.
ІV. Обособена позиция № 4: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и
бл. 51:
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1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „ЕМ ЕН
КОНСУЛТ“ 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.
V. Обособена позиция № 5: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл.
Прогрес 3 и бл. 15:
1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „ДАРА КОНТРОЛ“ 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.
VІ. Обособена позиция № 6: Упражняване на инвеститорски контрол 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. Участникът „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ 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.
2. Уведомява участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП
(отм.) срокът за представяне на документа по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни,
считани от датата на получаване на настоящия протокол, като той 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.
VІІ. Обособена позиция № 7: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 6, бл. Изгрев
и бл. 10:
1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участниците „НИКИ
ДЕНЕВА“ ЕООД и „РАДЕВ -06“ 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.
VІІІ. Обособена позиция № 8: Упражняване на инвеститорски контрол по време на
строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл.
2, бл. А-6, бл. Острица 5:
1. Участникът „ДИ-2М“ 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.
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2. Уведомява участника „ДИ-2М“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за
представяне на документа по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на
получаване на настоящия протокол, като той 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.
Възлага на председателя на комисията – инж. Йордан Щонов изпращането на настоящия
протокол на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.
Настоящият протокол е технически съставен на 06.10.2016 г.
Председател:
инж. Йордан Щонов
/положен подпис/
/………………..................../
Членове:
инж. Васка Караджова
Розета Буйкова
/положен подпис/
/положен подпис/
/………………..................../
/………………..................../
Милена Пенчева
Симеон Велинов
/положен подпис/
/положен подпис/
/………………..................../
/………………..................../
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