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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

 

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

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

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

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

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, която обществена 

поръчка е открита с решение № 11 от 17.06.2015г. на кмета на община Смолян, вписано 

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

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

0009. 

 

 

Днес, 05.08.2015г., в 08:30 часа, в стая №343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на заповед № 1633/04.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:  

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

Членове: 

инж. София Измирлиева – началник отдел „ОС“ към дирекция „УТОС“; 

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

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

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

  

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

8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

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

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

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


                                       

2 

1. Регистрирани предложения – 13 /тринадесет/ бр., както следва: 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 
 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване 

на 

предложен

ието 

 

Обособена 

Позиция 

№ 

1. 

 

„ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД 

гр. Варна 9000, район Приморски 

бул. Цар Освободител №28, 

гр. Варна 9000, бул. „Съборни“№19 

тел. 0887316587  

consultstoy@abv.bg 
 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:17 ч. 

 

 

 

3 

2. 

 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД 

гр. София 1680, район Красно село, 

ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ 

№43А, ет.1, офис 2; факс: 02 / 958 44 

62; 02 / 958 44 36 

e-mail: office@strconsult99.com 
 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:20 ч. 

 

 

 

2 

3. 

 

„ГАРАНТ - ИНВЕСТ” АД 

гр. Кърджали 6600, ул. „Волга“ №4  

факс: 0361/ 6 51 72 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:22 ч. 

 

3 

4. 

 

„ПРОТИКО ИЛ” ООД 

гр. София 1415, район Витоша, кв. 

Драгалевци, ул. Захари Зограф № 57, 

ет.2, ап.12; факс: 02 / 471 91 94; 

e-mail: protikoil@abv.bg 
 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:34 ч. 

 

 

3 

5. 

 

„ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД 

Гр.София 1172, бул. „Драган Цанков“ 

№59, вх.Е, ет.2, ап.6; 

гр. София 1505, ул. „Черковна“ №7, 

офис 21, 

факс: 02/ 49 23 884; 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:36 ч. 

 

 

3 

6. 

 

„ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

гр. София, район Възраждане, ул. 

„Лавеле“ №8, ет.4, ап.6; 

 факс: 02 / 989 41 94; e-mail: 

evidence_bg@abv.bg 
 

ДЛ000932 24.07.2015 г. 11:37 ч. 

 

 

 

3 

7. 

 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

гр. София 1233, район Сердика, кв. 

Банишора, ул. „Люти брод“ №3, ет.1, 

факс: 02/ 987 49 94 
 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 10:27 ч. 

 

 

2 

8. 

 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

гр. Пловдив 4000, район Централен 

ул. „Филип Македостки“  №50, ет.4  

ДЛ000932 27.07.2015 г. 10:31 ч. 

 

 

1 
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гр.Пловдив 4000, бул. „Васил 

Априлов“ №20, ет.4; 

факс: 032/ 517 394; тел.: 032/ 594 301; 
 

9. 

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

гр. Кърджали 6600, ул.“Булаир“ №14, 

бл.14, вх.1, ет.1, ап.1; 

факс: 0361/ 6 11 10; 

тел.: 0361/ 6 11 10; 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 10:33 ч. 

 

 

2 

10. 

„АРХКОН ПРОЕКТ” ООД 

гр. София 1680, район Красно село, 

жк. Борово, ул. „Ястребец“ №9, бл.2 

ет.1, ап.6; 

факс: 02/ 866 39 57; тел: 02/ 963 00 25 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 11:50 ч. 

 

 

2 

11. 

 

„ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ 

ДЗЗД 

Гр.София 1407, бул. „Черни връх“ 

№32Г, ет.6; 

факс: 02/ 82 40 184; 

тел: 02/ 82 40 184; 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 12:03 ч. 

 

 

3 

12. 

 

 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД 

гр. Смолян 4700, ул. „Карлък“ №3; 

факс: 0301/ 6 32 66; e-mail: 

mnconsult@mail.bg 
 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 14:01 ч. 

 

 

2 

13. 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 

гр. Смолян 4700, площад „Свобода“ 

№1, ет.2, офис 20 и офис 26; 

 факс: 0301/ 6 37 36; тел. 0301/ 6 37 

36; 

ДЛ000932 27.07.2015 г. 15:21 

 

 

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 представители на следните участници: 

- Стайко Иванов Ванчев – представител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, редовно 

упълномощен от управителя на дружеството Надя Кирилова Петкова; 

- Марийка Кръстева Петрова – управител на „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД; 

- Иван Тодоров Георгиев – управител на „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД. 

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

други лица не присъстваха. 

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

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

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

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

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

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

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

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

съхранение. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести документите и информацията, 
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които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на списъка по чл.56, 

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

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертата на „ПРОТИКО ИЛ“ ООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП се 

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

беше установена в офертата на участника;  

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертата на „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД– в списъка по чл.56, ал.1, 

т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на документ за внесена гаранция за участие в 

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

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертата на „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от 

ЗОП се установи запис за наличие на документ за внесена гаранция за участие в оригинал, но 

такъв не беше установена в офертата на участника;  

 несъответствие между списъка на документите и информацията и действителното 

съдържание на офертата на „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД – в списъка по чл.56, 

ал.1, т.14 от ЗОП се установи запис за наличие на Декларация, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - по 

образец съгласно приложение № 10, но такава декларация не беше установена в офертата на 

участника; 

 

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата 

на комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

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

 

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

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 

АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

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

ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 

 

 

1. 

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: 

 Участникът не е удостоверил, че за изпълнението на обособената позиция разполага 

с екип, включващ: ВиК инженер. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.2.4 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.2.4 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, за 

изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 

включващ минимум петима експерти, в това число и ВиК инженер - 1 бр., който да 

отговаря на следните минимални изисквания: да притежава диплома за завършено 

висше образование, образователна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и 

канализация” или еквивалентна; да притежава пълна проектантска правоспособност 

по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
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/ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за 

признаване на професионални квалификации /ЗППК/; да има не по-малко от 5 /пет/ 

години стаж по специалността, което изискване се доказва със Списък на 

експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, 

съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12. В 

представения Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение 

на обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, липсва 

експерт - ВиК инженер.  

 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 /700 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 посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 

АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 

И БЛ. А-2. 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” 

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 „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” 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 
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документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ” 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 „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 

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

подбор или с други изисквания на възложителя. 

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

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

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

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

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

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

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

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

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „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, 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 „АРХКОН ПРОЕКТ” 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 „АРХКОН ПРОЕКТ” 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 
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документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

5. 

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.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 

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

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

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

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

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

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

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

 

                                           

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – 

Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

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

БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 
 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ 

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 „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ 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. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ГАРАНТ - ИНВЕСТ” 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 „ГАРАНТ - ИНВЕСТ” АД, съдържащи 

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

изисквания на възложителя. 

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

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

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

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

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

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

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

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

3. 

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

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

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

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

участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума 

или оригинал на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

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

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ за гаранция 

за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под 

формата на 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 /700 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. 

 

 

4. 

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

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

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

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

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

изисквания на възложителя. 

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 „ЕВИДАНС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 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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 Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката 

инженер ОВК – инж. Ваня Ангелова Петрова, има не по-малко от 5 /пет/ години 

стаж по специалността. Съгласно минималните технически изисквания за 

допустимост, закрепени от възложителя в т.2.2 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.2.2.2 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, за 

изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 

включващ минимум петима експерти, в това число и инженер ОВК - 1 бр., който да 

отговаря на следните минимални изисквания: да има диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър, специалност „Топлотехника” или 

друга еквивалентна с оглед предмета на поръчката; да притежава пълна 

проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите 

в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността, което 

изискване се доказва със Списък на експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните образование, 

професионална квалификация и професионален опит, изготвен по образец съгласно 

приложение № 12. Възложителят изрично е дал указание под формат на забележка, 

в което е дал дефиниция на понятието „стаж по специалността“, а именно: стаж по 

специалността е времето, през което съответният специалист е упражнявал трудова 

дейност, свързана с придобитата от същото лице и относима към поставените 

минимални изисквания образователна квалификация. Видно от представения от 

участника Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 

обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, е, че 

предвиденият за изпълнението на поръчката инженер ОВК – инж. Ваня Ангелова 

Петрова, притежава диплома за завършено висше образование с рег. № 107628, 

издадена на 23.02.2011г. от Технически университет – гр. София, образователна 

степен магистър, специалност топлотехника, придобита професионална 

квалификация топлотехник. Следователно периодът от 23.02.2011г. /датата на 

придобиване на изискуемата от възложителя образователна квалификация от 

предвидения за изпълнението на поръчката инженер ОВК – инж. Ваня Ангелова 

Петрова/ до 24.07.2015г. / датата на подаване на офертата от участника/ не обхваща 

5 /пет/ години, въз основа на което не би могло да се приеме, че експертът 

притежава изискуемият от възложителя стаж по специалността. 

 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 /700 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 
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представени, като същите са редовни. 

 

 

6. 

Наличието и редовността на представените от участника „ИНВЕСТКОНСУЛТ 

СМОЛЯН“ ДЗЗД 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, еднаква или сходна с предмета на 

обществената поръчка услуга. 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, 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 в забележка изрично е указал, че: еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка са услугите по изготвяне на технически паспорти на сгради и 

обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите 

характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или еквивалентни; 

доказателство 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 на участника, удостоверяващи неговия 

опит, са налице два Списъка 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, по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени 

доказателства за извършените услуги. Първия списък по приложение № 11 е 

попълнен от представителя на „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД и  

удостоверява изпълнението на следните услуги: Изготвяне на обследване за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на Многофамилна 

жилищна сграда на територията на град Исперих, за обект: Жилищна сграда гр. 

Исперих, ж.к. Васил Априлов, бл.1, вх. А, Б, В, Г, Д с общо 114бр. самостоятелни 

обекти с разгъната площ 7223,72 кв.м., с възложител община Исперих;  Изготвяне на 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт 

на Многофамилна жилищна сграда на територията на град Исперих, за обект: 

Жилищна сграда гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, бл.3, вх. А, Б, В с общо 68 бр. 

самостоятелни обекти и разгъната площ 4328.30 кв.м., с възложител община 

Исперих. Втория списък по приложение № 11 е попълнен от представителя на 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД и удостоверява изпълнението на 

следните услуги: Изготвяне на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 от ЗУТ, 

изготвяне на технически паспорт на Многофамилна жилищна сграда на територията 

на град Исперих, за обект: Жилищна сграда гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, бл.1, 

вх. А, Б, В, Г, Д с общо 114бр. самостоятелни обекти с разгъната площ 7223,72 кв.м., 

с възложител община Исперих; Изготвяне на обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 
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от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на Многофамилна жилищна сграда на 

територията на град Исперих, за обект: Жилищна сграда гр. Исперих, ж.к. Васил 

Априлов, бл.3, вх. А, Б, В с общо 68 бр. самостоятелни обекти и разгъната площ 

4328.30 кв.м., с възложител община Исперих. Към гореописаните списъци с услуги 

са представени и два броя удостоверения за добро изпълнение издадени на 

24.07.2015г. от община Исперих, като предмета на услугите от удостоверенията 

напълно комуникира с данните от списъците по приложение № 11. Сред 

представените документи обаче липсва представяне на каквото и да било 

доказателство удостоверяващо, че двете услуги са били изпълнени през последните 

3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 

 

 Участникът не е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец 

съгласно приложение № 6, от Янко Димитров Янков – управител на единия от 

съдружниците, включени в състава на участника - „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 

2013“ ЕООД. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в т.9 от 

раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.9 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. 47, ал. 9 от ЗОП - 

по образец съгласно приложение № 6, като в т.5.7 от раздел I „Общи изисквания 

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

офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят изрично е указал, че изискванията по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, 4 и 5 и 

ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника, в който 

смисъл е и разпоредбата на чл.47, ал.4, т.7 от ЗОП. Видно от представените от 

участника за единия от съдружниците, включени в състава му - 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД: Посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата - изготвено по образец 

съгласно приложение № 1, е че дружеството се представлява от Янко Димитров 

Янков, в качеството му на управител. Систематично сред документите за подбор не 

е налице Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец съгласно приложение № 

6, представена от Янко Димитров Янков – управител на единия от съдружниците, 

включени в състава на участника - „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД. 

 

 Долупосоченият документ съдържащ се в плик № 1 не е подписан и подпечатан от   

Теодор Стоянов Кьопчев управител на единия от съдружниците, включени в 

състава на участника - „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД: 

- Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – по образец 

съгласно приложение № 9. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че не е налице валидно волеизявление, 

по отношение на декларираните в образеца обстоятелства. 

 

 Участникът не е представил за отделните съдружници, включени в състава му - 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД и „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 

2013“ ЕООД, Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд - по образец съгласно 

приложение № 10. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 

т.13 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.13 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
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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, че са спазени 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд - по образец съгласно приложение № 10, като в т.10 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, възложителят изрично е указал, че когато участник в 

процедурата е обединение, което не е юридическо лице, посочената декларация се 

представя за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани 

с услуги. Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.1 и 2 от приложения в офертата на 

участника Договор за създаване на гражданско дружество по ЗЗД от 24.07.2015г. 

дейностите по извършване на услуги, свързани с изпълнението на договора за 

обществената поръчка, са разпределени между съдружниците 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД и „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 

2013“ ЕООД. Планираното разпределение на дейностите обуслява неоходимостта 

всеки от съдружниците в обединението да представи Декларация, че са спазени 

изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд - по образец съгласно приложение № 10. Систематично сред 

документите за подбор не са налице Декларации, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - 

по образец съгласно приложение № 10 от отделните съдружниците в обединението.  

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

представени, като същите са редовни. 

 

 

7. 

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, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 

или с други изисквания на възложителя. 

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

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

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

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

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

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

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

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

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри 

комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
  

 I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 
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1. Участникът „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, удостоверяващ, че 

за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 

включващ минимум 5 /петима/ експерти, в това число: 

o ВиК инженер - 1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:  

а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен 

магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна;  

б) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността. 

 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 раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

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

 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците: 

„СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД, „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, „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. 

 

 

ІІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 
 

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

документи: 

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

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 
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изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

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

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

 

2. Участникът „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД следва да представи 

допълнително следните документи: 

 Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обособената 

позиция, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен по образец съгласно приложение № 12, удостоверяващ, че 

за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 

включващ минимум 5 /петима/ експерти, в това число: 

o Инженер ОВК - 1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:  

а) да има диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, 

специалност „Топлотехника” или друга еквивалентна с оглед предмета на поръчката;  

б) да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/;  

в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността. 

*Забележка: 

Не е налице пречка първоначално предвиденият от участника експерт  – инж. Ваня 

Ангелова Петрова, да бъде използван на съответна позиция в екипа му за изпълнение на 

поръчката, но в съответствие с изискванията на възложителя следва да бъде 

представен нов Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 

обособената позиция, изготвен по образец съгласно приложение № 12, с който 

участникът смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 

подбор. 

 

 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 раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

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

 

 3. Участникът „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД следва да представи 

допълнително следните документи: 

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

години, считано от датата на подаване на офертата, услуга по обследване на съществуваща 

сграда за установяване на техническите характеристики по Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ или еквивалентна. 

 

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

Димитров Янков – управител на единия от съдружниците, включени в състава на 

участника - „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД. 

 

 Подписана и подпечатана Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране 

на пари – по образец съгласно приложение № 9 от Теодор Стоянов Кьопчев управител на 

единия от съдружниците, включени в състава на участника - „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 

СОФИЯ“ ЕООД. 
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 Декларации, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена на труда и условията на труд - по образец съгласно приложение № 10 от  

управителите на „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД и 

„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД. 

 

4. Уведомява участниците „ПРОТИКО ИЛ” ООД, „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД и „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП 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. 

 

5. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участниците: 

„ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД, „ГАРАНТ - ИНВЕСТ” АД, „ВМЛ – КОНСУЛТ“ 

ЕООД, „АРХСТРОЙ 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. 

 

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

констатациите относно наличието и редовността на представените документи и информация в 

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

 

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

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

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 13.10.2015 г. 

 

 

Председател: 

инж.Диана Калайджиева 

 /положен подпис/ 

/………………..................../ 

Членове: 

инж. София Измирлиева  

/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Розета Буйкова  

/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Милена Пенчева  

/положен подпис/ 

/………………..................../ 

Виктор Монев  
/положен подпис/ 

/………………..................../ 

 

 


