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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 строителство по реда 

на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ 

ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 4 /четири/ обособени позиции, 

както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул. Кокиче № 5, бл. 36, вх. А; 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, кв. Нов Център, ул. Кокиче № 7, бл. 40, вх. Б; Обособена позиция № 3: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, ул. Капитан 

Петко войвода № 2, бл. 10; Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, ул. Първи май №59, осъществявана в съответствие с 

Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, 

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и 

за определяне на органите, отговорни за реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, 

която обществена поръчка е открита с решение № 16 от 14.04.2016 г. 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 

00092-2016-0012. 
 

 

Днес, 17.05.2016 г., в 11:00 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-22/17.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:    инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС; 

Членове:     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.). 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

1-8 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 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 14 /четиринадесет/ бр., както следва: 

 

 

 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

Обособена 

позиция /ОП/, за 

която е подадена 

офертата 

1. 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
гр. София 1220, кв. Военна рампа,  

бул. "Илиянци" 48,  

Бизнес сграда Галчев Холдинг 

тел.: 02 491 4721, факс: 02 803 4720 

Електронна поща: ао@galchev.bg 

ДЛ000932 
14.05.2016г. 

11:34ч. 
ОП 4 

2. 

ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“  
Адрес за корепонденция:  

гр. София 1839, р-н Кремиковци 

жк. Враждебна, ул. "Четвърта" 3а 

тел.: 02 995 03 38, факс: 02 437 20 75 

Електронна поща: et_vkostov@abv.bg 

Седалище и адрес на управление:  

Област Велико Търново, общ. Полски 

Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш 5180,  

ул."Клокотница" 5 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

09:51ч. 
ОП 1 

3. 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД 
гр. София 1113, ул. "Фр. Жулио Кюри" 16 

бл. 155, ет 1 

тел.: 02 971 11 00, факс: 02 973 37 73 

Електронна поща: office@bulstroygroup.com 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

09:54ч. 
ОП 2 

4. 

„ЮГСТРОЙ“ ООД 
гр. Златоград 4980, ул. "Ст. Стамболов" 1 

тел./факс: 03071 50 61 

Електронна поща: ugstroy@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

09:59ч. 
ОП 3 

5. 

„ТРЕЙС БУРГАС“ ЕАД 
гр. Бургас 8000, жк. Изгрев, бл. 178, вх. Б 

партер второ ниво, п.к. 111 

тел.: 056 706 380, факс: 056 706 386 

Електронна поща: trace_burgas@tracebg.com 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

10:44ч. 
ОП 1 

6. 

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА 

КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК“ ООД 
гр. Смолян 4700, ул. "Миньорска" 3 

тел.: 0301 6 34 61 

Електронна поща: smkperelik@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

10:44ч. 
ОП 4 

mailto:et_vkostov@abv.bg
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8. 

„КОБРЕТИ 69“ ЕООД 
гр. Смолян 4700, ул. "Кайнадина" 17 

тел.: 0878 43 43 66 

Електронна поща: etkobreti@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

12:51ч. 
ОП 2 

9. 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 
гр. Смолян 4700, ул. "Миньорска" 1, ап. 16 

тел.: 0892 220 535,  

Електронна поща: barin_alp@mail.com 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

13:16ч. 
ОП 1 

10. 

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ 

СТРОЙ“  
гр. Смолян 4700, ул. "Миньорска" 3 

тел./факс: 0301 6 32 62 

Електронна поща: konglomeratstroi@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

13:32ч. 
ОП 1 

11. 

“АДВАНС СТРОЙ” ЕООД 

гр. Смолян 4700, ул. "Наталия" 13 

тел.: 0301 65620 , факс: 0301 6 52 31 

Електронна поща: advansstroi@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

13:49ч. 
ОП 4 

12. 

„АРТСТРОЙ” ООД 

гр. Смолян 4700 

ул. Дичо Петров 6, бл. 15, вх.Б, ап.41 

тел.: 0878 715 936 

Електронна поща: artstroismolian@abv.bg 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

15:14ч. 
ОП 3 

13. 

„БИЛДКОМ БГ” ООД 

гр. София 1700 

ул. Акад. Борис Стефанов 17, офис 3 

тел.: 0888 29 88 70 

Електронна поща: buildcobg@gmail.com 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

15:28ч. 
ОП 1 

14. 

„МУЛТИТЕРМ” ООД 

с. Труд 4199 

ул. Карловска – извън регулация 31, 

тел./факс: 032 960 258 

Електронна поща: office@multiterm.org 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

15:51ч. 
ОП 3 

15. 

„АРХ СИТИ СТРОЙ“ ЕООД 
гр. Пловдив 4016, район Южен, база Хъс 

тел: 0879 05 88 66 

Електронна поща: office@arhcitystroy.com 

ДЛ000932 
16.05.2016г. 

16:46ч. 
ОП 3 

 

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. Георги Николаев Писков – управител на „БАРИН АЛП“ ЕООД 

4.1.2. Асен Славчев Еков – упълномощен представител на „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 

4.1.3. Росица Манолова Чернева – упълномощен представител на ЕТ „МАНОЛ 

ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“  

4.1.4. Евгени Велинов Чолаков - упълномощен представител на „АРХ СИТИ СТРОЙ“ 

ЕООД 

4.1.5. Станимир Димитров Кънев - упълномощен представител на „МУЛТИТЕРМ“ 

ООД 

 

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

други лица не присъстваха. 
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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 беше използвано, след което същият беше прибран на съхранение. 

Това право бе упражнено по отношение на всички ценови предложения. 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 беше използвано по отношение на 

следния участник – „АРТСТРОЙ“ ЕООД, 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 не се установиха несъответствия между 

списъка на документите и информацията и действителното съдържание на офертата. 

 

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 присъстващите представители на 

участниците 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: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, ж.к. Нов Център, ул. Кокиче № 5, бл. 36, вх. А  

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ 

КОСТОВ“ 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 „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, 

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 „ТРЕЙС БУРГАС“ 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 „ТРЕЙС БУРГАС“ ЕАД, 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 „БАРИН АЛП“ 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 „БАРИН АЛП“ 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 ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – 

КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ 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 „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – 

КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“, 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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5. 

Наличието и редовността на представените от участника „БИЛДКОМ 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 „БИЛДКОМ БГ” 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 № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, кв. Нов Център, ул. Кокиче № 7, бл. 40, вх. Б 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БУЛСТРОЙ ГРУП“ 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 „БУЛСТРОЙ ГРУП“ 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. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОБРЕТИ 69“ 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 „КОБРЕТИ 69“ 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 
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участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, ул. Капитан Петко войвода № 2, бл. 10 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЮГСТРОЙ“ 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 „ЮГСТРОЙ“ 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. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРТСТРОЙ” 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 „АРТСТРОЙ” 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 „МУЛТИТЕРМ” ООД 

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

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

 За предвиденият за изпълнението на поръчката специалист - Главен ръководител на 

обекта – инж. Борис Георгиев Петров - участникът не е посочил, че същия притежава 

диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър.  

 Представената от участника банкова гаранция е със срок на валидност, по-малък от 

посочения в т.IV.3.7 от обявлението за обществена поръчка. 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 
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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, продължен в т.4 на раздел VI.3 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 и съществените условия, на които трябва да отговаря, в това число и 

следното: ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на 

„банкова гаранция”, тя трябва да е със срок на валидност, посочен в т.IV.3.7 от 

обявлението за обществена поръчка, а именно 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, 

считани от крайната дата за получаване на офертите. Крайната дата за получаване на 

офертите е 16.05.2016г., което означава, че валидността на банковата гаранция за 

участие в процедурата следва да е минимум до 12.11.2016г. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор е налице представяне на гаранция за 

участие под формата на банкова гаранция – Банкова гаранция № 30-024-1113402 от 

16.05.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, но същата е с 

валидност само до 15.08.2016г. 

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

представени, като същите са редовни. 

 

 

4. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРХ СИТИСТРОЙ” 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 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно 

приложение № 6, от името на Елена Христова Пищалова – управител на „АРХ 

СИТИСТРОЙ” ЕООД. 

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

представени, като същите са редовни. 

 

 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, ул. Първи май №59 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ГАЛЧЕВ 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 Списък на документите и информацията, съдържащи се 

в офертата, подписан от участника. Систематично сред документите на участника е 

налице списък, но същия не е подписан от участника.  

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

представени, като същите са редовни. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника "СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК" ООД документи и информация в плик № 

1, както и липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с 

изисквания на възложителя са, както следва: 

 За предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, както следва: Главен 

ръководител на обекта – инж. Славчо Борисов Манолов и Технически ръководител 

на обекта – Васил Костадинов Бундов - участникът не е представил Декларация по 
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чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта, изготвени по образец съгласно 

приложение № 13. Съгласно изискуемите документи и информация за техническите 

възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.3 на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1.3 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, 

съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника 

включва представяне на Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на всеки 

експерт от екип (строителен), изготвена по образец съгласно приложение № 13, като 

в забележка възложителят изрично е указал, че посочената декларация се представя 

поотделно за всеки експерт, който не е служител на участника (не е на трудов 

договор в състава на участника) и е предвиден за изпълнението на поръчката 

съгласно представения Списък на квалифицираните ръководни и технически лица 

/собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, 

които участникът ще използва за изпълнение на поръчката (строителен екип) /по 

образец съгласно приложение № 12/. Видно от приложения Списък на 

квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително 

тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката /строителен екип/, изготвен по образец съгласно 

приложение № 12, предвидените за изпълнението на поръчката специалисти, както 

следва: Главен ръководител на обекта – инж. Славчо Борисов Манолов и Технически 

ръководител на обекта – Васил Костадинов Бундов, не са на трудов договор с 

участника, а е предвидено ангажирането им на граждански договори, но въпреки 

това за посочените специалисти не е представена Декларация за ангажираността им 

по чл. 51а от ЗОП, изготвена по образец съгласно приложение № 13. 

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

представени, като същите са редовни. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „АДВАНС СТРОЙ” 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 - по образец съгласно приложение № 4. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор е налице посоченият образец, но същият 

не е попълнен, нито подписан и подпечатан от участника, като единствено е 

посочено, че образецът е неприложим.  

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 

 

Р Е Ш И : 
  

I. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ж.к. Нов Център, ул. Кокиче № 5, бл. 36, вх. А: 

 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника ЕТ 

„ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“  документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в 
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съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя 

срок за представяне на допълнителни документи и информация. 

 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „ТРЕЙС 

БУРГАС“ ЕАД  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. 

 

3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „БАРИН 

АЛП“ 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. 

 

4. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника ЕТ 

„МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“ 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. 

 

5. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„БИЛДКОМ БГ” 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. 

 

II. Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, кв. Нов Център, ул. Кокиче № 7, бл. 40, вх. Б: 

 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ 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. 

 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„КОБРЕТИ 69“ 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. 

 

III. Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Капитан Петко войвода № 2, бл. 10: 

 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„ЮГСТРОЙ“ 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. 

 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„АРТСТРОЙ” 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. 

 

3. Участникът „МУЛТИТЕРМ” ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 

 Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
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изпълнение на поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 

12, от който да е видно, че предвиденият за изпълнението на поръчката специалист - Главен 

ръководител на обекта – инж. Борис Георгиев Петров притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър. 

или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 

12, и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на всеки предвиден за изпълнението 

на поръчката експерт, който не е служител на участника , изготвена по образец съгласно 

приложение № 13, удостоверяващи, че за изпълнението на поръчката участникът разполага 

със строителен екип, в това число: 

Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: 

a) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, 

специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и 

съоръжения или еквивалентна, квалификация инженер; 

б) да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ 

години. 

 Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата - Банкова гаранция № 

30-024-1113402 от 16.05.2016г., издадена от „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, за 

удължаване на срока й на валидност минимум до 12.11.2016г., включително 

или 
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 и т.4 на раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 на раздел 

IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

4. Участникът „АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 6, от името на 

Елена Христова Пищалова – управител на „АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД. 
 

 5. Уведомява участниците „МУЛТИТЕРМ” ООД и „АРХ СИТИСТРОЙ” ЕООД, че 

съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите по предходните 

точки 3 и 4 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. 

 

IV. Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Първи май №59: 

 

1. Участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 

2. Участникът „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК” ООД 

следва да представи допълнително следните документи: 

 Декларации по чл.51а от ЗОП за ангажираност на предвидените за изпълнението на 

поръчката специалисти, както следва: Главен ръководител на обекта – инж. Славчо Борисов 
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Манолов и Технически ръководител на обекта – Васил Костадинов Бундов, изготвена по 

образец съгласно приложение № 13.  

или 

Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 

включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката /строителен екип/, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит – по образец съгласно приложение № 

12, и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на всеки предвиден за изпълнението 

на поръчката експерт, който не е служител на участника , изготвена по образец съгласно 

приложение № 13, удостоверяващи, че за изпълнението на поръчката участникът разполага 

със строителен екип, в това число: 

o Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: 

a) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, 

специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и 

съоръжения или еквивалентна, квалификация инженер; 

б) да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ 

години. 

o Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: 

а) да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на 

територията, а именно да е строителен инженер или строителен техник; 

б) да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ 

години; 

 

3. Участникът „АДВАНС СТРОЙ” 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 - по образец съгласно приложение 

№ 4, съгласно изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.2.1 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 от раздел Раздел III „Указания за подготовка на офертата“ от 

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

документацията за обществената поръчка. 

 

 4. Уведомява участниците „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, "СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК" ООД и „АДВАНС СТРОЙ” ЕООД, че съгласно 

чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите по предходните точки 1 - 3 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. 

 

Възлага на члена на комисията – Симеон Велинов изпращането на настоящия протокол 

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

Настоящият протокол е технически съставен на 06.06.2016 г. 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
/положен подпис/  

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов 
/положен подпис/  

/………………..................../ 

Милена Пенчева 
/положен подпис/  

/………………..................../ 

 


