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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 смисъла на 
чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ОЦЕНЯВАНЕ 
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение № 11 от 
07.04.2016г., обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на 
обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 
идентификационен номер 00092-2016-0005 

 
 
Днес, 20.05.2016 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-23/20.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС; 
арх. Иван Иванов – началник отдел УТ в дирекция УТОС; 
инж. Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция СИОС;  
Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС; 
Виктор Монев – 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. 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 
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К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 

1. Регистрирани предложения – 28 /двадесет и осем/ 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. 

ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР 
АНГЕЛОВ“ 

гр. Хасково 6300, ул. Витоша №1, вх. Б, ет. 9, 
ап. 39-40; гр. Хасково 6300, ул. Цар Калоян 
№4; тел.: 038 / 66 48 49; факс: 038 / 58 03 03; 
електронна поща: bildkom_ofis@abv.bg 

ДЛ000932 
18.05.2016г. 

14:48ч. 
ОП 7 

2. 

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  
гр. София 1619, бул. Цар Борис III 257;  
тел.: 02 857 05 10; факс: 02 957 18 02; 
електронна поща: office@pie.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

10:40ч. 
ОП 2 

3. 

„ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД 
гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 9,  

вх.Б, ет.4, ап.20;  
гр.Смолян, бул.България №84, тел: 

0301/63265; 0888/ 767463 
факс: 0301 / 63258; 0301/ 63852 електронна 

поща: yazova@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

10:55ч. 
ОП 5 

4. 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ 
/със съдружници „ ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ 

ООД и „ ЖОК – КОНТРОЛ“ ООД/ 
гр. Шумен 9700, ул. Васил Левски № 29, вх. 
Г; тел./факс: 054 / 801 791; електронна поща: 

divi_consult@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:20ч. 
ОП 7 

5. 

„КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ“ ЕООД 
гр. София 1463, ул. Княз Борис I 58; тел.: 02 

8526667, 0888139452; електронна поща: 
consult.expert.bg@gmail.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:22ч. 
ОП 6 

6. 

„БЕТА 7“ ЕООД 
гр. Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе №73, 

ет.6, ап.17 
тел.: 032/ 626926; факс: 032/ 626926; 
Електронна поща: beta07@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:24ч. 
ОП 1 

7. 

„ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 
гр. София 1172, бул. Драган Цанков 59,     

вх.Е, ап.6,  
гр.София 1505, ул.Черковна №7, офис 21  
тел.: 02/ 4923883; факс/ 02/ 4923884. 
Електронна поща: vml.consult@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:26ч. 
ОП 1 

8. 

„ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД 
гр. Велинград 4600, ул. Цар Иван Асен II № 
14; тел.: 0889 / 20 61 49; факс: 0359 / 50 803; 

електронна поща: iovcharov@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:29ч. 

ОП 4 
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9. 

ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“  
/със съдружници „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД и „ ПМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД/ 

гр. София 1680, район Красно село, ул. 
Родопски извор № 54, ап. Партер; тел./факс: 

02 958 64 12 , 02 958 64 13 ; електронна поща: 
info@rafailov-consult.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:31ч. 
ОП 2 

10. 

“СС - КОНСУЛТ” ЕООД 
гр. Варна, ул. "Страхил войвода" 36 

тел./факс: 052 691 180 
Електронна поща: office@ss-consult.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:32ч. 
ОП 4 

11. 

„МАТЕК“ ЕООД 
гр. Смолян 4700, ул. Наталия № 11, бл. 4, вх. 
Б, ет. 3, ап. 5; тел.: 0301 / 8 31 45; 0887 

526 761; факс: 0301 / 8 31 45; електронна 
поща: lunchev@yahoo.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:33ч. 
ОП 7 

12. 

„ГЕОДЕТ” ЕООД 
гр. Стара Загора 6000 

ул. Иван Мирчев №4, ет.3, ап.12; 
гр. Стара Загора 6000, ул.Генерал Гурко №64, 

ет.1, офис 1 
тел.: 042/ 602 870; факс: 042/ 602 870. 
Електронна поща: geodet_@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:35ч. 
ОП 3 

13. 

„ПАЛАЗОВА” ООД 
гр. Асеновград 4230 

ул. Мир 14, 
тел./факс: 0888 978441  

Електронна поща: palazov@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:37ч. 
ОП 6 

14. 

„СТиКО-2000“ ООД 
гр. София 1505, район Оборище, ул. Алеко 

Константинов № 44, ет. 5, ап. 13;  
тел.: 02 / 871 75 33 , 0888 956626; факс: 02 / 

871 75 33; електронна поща: 
stiko2000@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:39ч. 
ОП 8 

15. 

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД 
гр. Пловдив 4000, район Централен, бул. 
Руски № 15; тел.: 032 / 634 666; факс: 032 / 
626 215; електронна поща: pinv_21@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:41ч. 
ОП 8 

16. 

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 
гр. София 1618, район Овча купел, бул. Цар 
Борис ІІІ № 136, ет. 10; тел.: 02/9559736; 
факс: 02/9559736; електронна поща: 

avisof@mail.orbitel.bg , avisof@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:43ч. 
ОП 7 

17. 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА 
ГРУПА“ ООД 

гр. София 1164, район Лозенец, ул. Вишнева 
№ 12, партер, офис 1; тел.: 02 / 969 12 50; 
факс: 02/ 969 12 89; електронна поща: 

office@ceg-bg.com , office@ceg.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:45ч. 
ОП 8 

18. 

„РАДЕВ -06“ ЕООД 
гр. Хасково 6300, бул. Георги Сава Раковски 
№ 8, ап./офис 7; тел.: 038 / 66 11 01; факс: 038 

/ 661101 , 038 / 63 55 00; електронна поща: 
radev06@gmail.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:46ч. 
ОП 7 
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19. 

„СД КОНСУЛТ“ ООД 
гр. Смолян, ул. Бърдо 19 

тел: 0301 68529; 0897 015967 
Електронна поща: sd_consult@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:48ч. 
ОП 4 

20. 

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 
гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. 

Филип Македонски № 50, ет. 4 ; гр. Пловдив, 
бул. Васил Априлов № 20, ет.4 ; тел.: 032 / 
594 301 ; факс: 032 / 517 394; електронна 

поща: office@kima.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:51ч. 
ОП 7 

21. 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
гр. Кърджали, ул. Булаир 14, вх. А, ет. 1, ап. 1 

тел/факс: 0361 61110; 0361 60005  
Електронна поща: ekoinjenering@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:53ч. 
ОП 6 

22. 

„ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ ООД 
гр. София 1606, ул. Дамян Груев 15,  

ет. 7, 
гр. София 1606, ул. Дамян Груев 13,  

вх. Б, ет. 2 
тел: 02 80 53 960; факс: 02 951 50 70 

Електронна поща: 
office@transconsultgroup.com 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

11:54ч. 
ОП 5 

23. 

„ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
гр. Кърджали, ул. Хвойна 1 

тел: 0889 370101 
Електронна поща: p_p_kardjali@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

12:47ч. 
ОП 6 

24. 

„ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД 
гр. Смолян, бул. България 65, дом на 

архитекта, ателие 4; 
гр.Смолян, бул.България 39, ап.4 
гр.Смолян, ул.Хан Пресиан №1А 

тел: 0887/ 660617 
Електронна поща: ekoinvest_md@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

13:54ч. 
ОП 3 

25. 

„СТРОЛ - 1000“ АД 
гр. София 1612, ул.Софийски герой №1, 

ет.2, офис 1 
тел: 02/ 944 1156; 9446163 факс: 02/423 7515 
и 9446163; Електронна поща: strol@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

13:55ч. 
ОП 3 

26. 

„ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД 
гр. Пловдив 4003, ул. Васил Левски №56 
тел.:032/ 944 392, факс: 032/944393; 
Електронна поща: tsk@zavas.org 

гр. Пловдив 4003, ул. Сливница №8. 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

13:57ч. 
ОП 3 

27. 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 
гр. Смолян, ул. Карлък 3 

тел: 0301 63266; 0887 710522 
Електронна поща: mnconsult@mail.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

15:14ч. 
ОП 4 

28. 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 
гр. Смолян 4700, пл.Свобода №1, ет.2,      

офис 20 и офис 26. 
тел: 0301/ 63736; факс: 0301/ 63736; 

Електронна поща: archstroi_konsult@abv.bg 

ДЛ000932 
19.05.2016г. 

16:09ч. 
ОП 1 
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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. Петя Язова – управител на „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД; 
4.1.2. Георги Василев – упълномощен представител на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД; 
4.1.3. Манол Люнчев – управител на „МАТЕК“ ЕООД  
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 офертите на 
„БЕТА 7“ ЕООД, „ПАЛАЗОВА“ ЕООД – в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП (отм.) се 
установиха записи за наличие на документ за внесени гаранции за участие в оригинал и копие, 
но такива не бяха установени в офертите на участниците. 

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: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „БЕТА 7“ ЕООД документи и 
информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

• 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 
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„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 /500лева/ 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. 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на 
обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено 
и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.  
Видно от представения 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, участникът е описал изпълнението 
на 3 услуги сходни с предмета на поръчката, но от представените доказателства (3 
броя Удостоверение за въвеждане в експлоатация: 2 броя от Община Пловдив и 1 
брои от Община Пловдив – район “Северен“) участникът удостоверява единствено 
изпълнението на услуги по упражняване на строителен надзор по отношение на 
сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, като в никое 
от посочените доказателства не е посочено осъществяването на дейности по 
оценяване на съответствието на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за 
обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, въз основа на което 
комисия не би могла да направи обоснован извод, че участника е изпълнил такава 
услуга. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
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от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на 
обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено 
и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.  
Видно от представения 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, участникът е описал изпълнението 
на 10 услуги по упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за 
обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, като от представените 
доказателства (референции и удостоверения) участникът удостоверява единствено 
изпълнението на услуги по упражняване на строителен надзор по отношение на 
сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни, като в Списък 
на услугите изготвен по образец съгласно приложение № 11, не е посочено 
осъществяването на дейности по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна, въз основа на което комисия не би могла да направи обоснован извод, 
че участника е изпълнил такава услуга.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ 
ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 
участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 
услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 
упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на 
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услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено към 
него заверено копие от удостоверение за добро изпълнение издадено от “ЕСЕР 61“ 
ЕООД, което обаче не съдържа данни за дата на изпълнение на описаната в него 
услуга по оценяването на съответствието на инвестиционни проекти за съответния 
строеж, както следва: „Жилищен блок ЕПЖС №1 – Секция №222 – 5 етажа, лява и 
дясна, с идентификатор №63207.503.162.1 по КК на гр. Рудозем“, въз основа на което 
комисията не би могла да формира извод, че посочената услуга е изпълнена през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

Обособена позиция № 2: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЪТИНВЕСТ-
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 
документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 
възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 
съдържащи се в плик № 1, 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 ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“ 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника ДЗЗД „СМОЛЯН 2016“, съдържащи се в 
плик № 1, 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. 

 
 

Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ГЕОДЕТ” ЕООД документи 
и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

• Участникът не е представил 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. Съгласно 
минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 
от раздел III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, участникът трябва да е изпълнил през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква или 
сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване 
на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по 
отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, 
което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и 
към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и. В офертата на участника 
систематично сред документите за подбор не е налице представяне на 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, като участникът е представил Декларация-списък на 
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 
различаваща се от изискуемото приложение 11, което не отговаря на изискванията за 
подбор на Възложителя. 
На следващо място видно от представената  Декларация-списък на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, участникът е описал 
изпълнението на 2 услуги сходни с предмета на поръчката, но от представените 
доказателства (два броя Договори, Разрешение за ползване №ДК-07-СЗ-
42/06.08.2015г.,  Удостоверения за въвеждане в експлоатация №2 от 03.04.2015г. и 
Удостоверения за въвеждане в експлоатация №3 от 05.04.2015г.) участникът 
удостоверява единствено изпълнението на услуги по упражняване на строителен 
надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентни, като в никое от посочените доказателства не е посочено 
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осъществяването на дейности по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна, въз основа на което комисия не би могла да направи обоснован извод, 
че участника е изпълнил такава услуга. 

• 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. Съгласно изискванията на 
възложителя за подбор, закрепени в т.7 от раздел ІII.2.1 от обявлението за 
обществената поръчка и т.8.7 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 
„Документи за подбор“ от офертата на участника включва представяне на Посочване 
на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 
приложение № 4. В офертата на участника систематично сред документите за подбор 
не е налице представяне на посочената декларация, въз основа на което участникът 
не е удостоверил дали планира самостоятелно изпълнение на поръчката, или 
използване на подизпълнител/и. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец 

съгласно приложение № 6, от Димитър Гавраилов Даракчиев – управител на 
„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, което дружество е посочено като подизпълнител 
на участника в процедурата. 
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.6 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 когато участникът предвижда участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, за тях се прилагат само изискванията 
по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (отм.). 
Видно от представеното от участника за подизпълнителя - „ДИМИТЪР 
ДАРАКЧИЕВ“ ООД: 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 има двама управители – Димитър Гавраилов Даракчиев и Гавраил 
Димитров Даракчиев, които представляват дружеството заедно или поотделно. В 
офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице 
Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Отм.) - по образец съгласно приложение № 6, 
представена от Гавраил Димитров Даракчиев, но посочената декларация не е 



                                       

11 

представена от другия управител на дружеството - Димитър Гавраилов Даракчиев. 
Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
  
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „СТРОЛ - 1000“ АД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „СТРОЛ - 1000“ АД, съдържащи се в 
плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ 
от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТЕХНОСТРОЙ 
КОНТРОЛ“ ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 
документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 
възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „ТЕХНОСТРОЙ КОНТРОЛ“ ООД, 
съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ 
от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 

Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ 
ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 
В документите и информацията на участника „ЕЛИТ КОНСУЛТ - 67“ ЕООД, 
съдържащи се в плик № 1, 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. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника “СС - КОНСУЛТ” ЕООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника “СС - КОНСУЛТ” ЕООД, съдържащи се 
в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ 
от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „СД КОНСУЛТ“ ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „СД КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи се в 
плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ 
от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи 
се в плик № 1, 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“ 
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от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 

Обособена позиция № 5: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец 

съгласно приложение № 6, от Начко Желязков Андонов и Живко Стилиянов 
Железов – управители на „ЕФИКС“ ООД, което дружество е посочено като 
подизпълнител на участника в процедурата. 
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.6 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 когато участникът предвижда участието на 
подизпълнители при изпълнение на поръчката, за тях се прилагат само изискванията 
по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (отм.). 
Видно от представеното от участника за подизпълнителя - „ЕФИКС“ ООД: 
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 има трима 
управители - Стефан Борисов Маринов, Начко Желязков Андонов и Живко 
Стилиянов Железов, които представляват дружеството заедно или поотделно. В 
офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице 
Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Отм.) - по образец съгласно приложение № 6, 
представена от Стефан Борисов Маринов, но посочената декларация не е 
представена от другите управители на дружеството - Начко Желязков Андонов и 
Живко Стилиянов Железов. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ 
ООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 



                                       

14 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието 
на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на 
обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за 
обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се 
доказва със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него 
доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, 
че доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от 
участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация 
за услугата. Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, 
са налице Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 
приложени към него заверени копия от референции за добро изпълнение, които 
обаче удостоверяват опит през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата, само при изпълнението на услуги по осъществяване на 
строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване. Представената от участника Референция с изх. № 14-00-136 от 
29.11.2013г., издадена от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ 
главно управление гр.София, удостоверява, че изпълнената от участника услуга по 
оценяването на съответствието на инвестиционни проекти за обект: “Нов 
пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал 
Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара“, не е 
осъществена през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата – извършването на оценка за съответствие на инвестиционен проект със 
съществените изисквания към строежите предхожда издаването на разрешение за 
строеж, а видно от съдържащите се в приложеното удостоверение данни за дата на 
издаване на разрешението за строеж на посочения обект е, че същото е издадено 
преди повече от 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата /а именно 
Разрешението за строеж е с № РС-14 от 13.03.2013г./, което определя извода за 
липса на удостоверен опит при оценяването на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

Наличието и редовността на представените от участника „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” 
ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на 
обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка услуга, , а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект и упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено 
и/или жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.  
Видно от представения 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, участникът е описал изпълнението 
на 18 услуги сходни с предмета на поръчката, но от представените доказателства 
(Разрешения за ползване; Удостоверение за въвеждане в експлоатация; Референции) 
участникът удостоверява единствено изпълнението на услуги по упражняване на 
строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентни, като в никое от посочените доказателства не е 
посочено осъществяването на дейности по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна, въз основа на което комисия не би могла да направи 
обоснован извод, че участника е изпълнил такава услуга.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПАЛАЗОВА” ЕООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

• Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника 
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал 
на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, закрепени в 
т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.6 на раздел III 
„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от 
офертата на участника включва представяне на документ за гаранция за участие - 
заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на 
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парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от обявлението 
за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил размера 
на гаранцията за участие /500лева/ 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. 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по отношение на 
сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. Съгласно 
минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.1 
от раздел III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, участникът трябва да е изпълнил през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, еднаква или 
сходна с предмета на обществената поръчка услуга, , а именно: услуга по оценяване 
на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по 
отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна, 
което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и 
към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е 
указал, че доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на 
заверено от участника копие на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата.  Видно от представения 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, участникът единствено е описал изпълнението на услуга по упражняване на 
строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентни, като не е посочено изпълнението на услуга по 
оценяване на съответствието на инвестиционен проект. Наред с това, участникът не е 
представил никакви доказателства за изпълнената услуга. Съгласно т.1 от раздел 
III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. от раздел II от Изисквания 
към участниците и указания за подготовка на офертата, 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. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ 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 „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ 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“ 
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от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
4. 

Наличието и редовността на представените от участника „ПЕ ЕНД ПЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД документи и информация в плик № 1, както и липсващите 
документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 
възложителя са, както следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по 
отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 
Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 
възложителя в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението на обществената поръчка и т. 2.1. 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, участникът трябва да е 
изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а именно: услуга по 
оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 
надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 
приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като 
възложителят изрично е указал, че доказателството за извършена услуга се 
предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, издадено 
от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за услугата. Систематично сред документите, 
удостоверяващи опита на участника, са налице Списък на услугите, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно 
приложение № 11, ведно с приложенo към него заверенo копиe от удостоверениe за 
добро изпълнение, които обаче удостоверяват изпълнението на услуга по оценяване 
на съответствието на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено 
и/или жилищно обслужване или еквивалентни, като неудостоверено от участника е 
изпълнението на услуга по упражняване на строителен надзор по отношение на 
сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентни. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 

Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 3 /три/ 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС - 
КРАСИМИР АНГЕЛОВ“ документи и информация в плик № 1, както и липсващите 
документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 
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възложителя са, както следва: 
• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 

от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 
участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 
услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 
упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на 
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени към 
него заверени копия от референции, които обаче не съдържа данни за дати на 
изпълнение на описаните в тях услуги по оценяването на съответствието на 
инвестиционни проекти за съответни строежи, както следва: „Мерки за енергийна 
ефективност в СОУ „Желязко Терпешев“ – град Любимец, община Любимец“ и 
„Пететажна жилищна сграда с мансарден жилищен етаж, два търговски обекта в 
партера – магазин за нехранителни стоки и подземни гаражи с РЗП 2071 кв.м“, въз 
основа на което комисията не би могла да формира извод, че някоя от посочените 
услуги е изпълнена през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 
КОНТРОЛ“ документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или 
констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както 
следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 
участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 
услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 
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упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на 
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени към 
него заверени копия от удостоверение за добро изпълнение и разрешения за 
ползване, които обаче удостоверяват опит през последните 3 /три/ години, считано от 
датата на подаване на офертата, само при изпълнението на услуги по осъществяване 
на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване. Представеното от участника удостоверение за добро изпълнение, 
издадено от ЕТ „МИГЛЕНА - НИКОЛАЙ ДЕЛИИВАНОВ“, не съдържа данни за 
дата на изпълнение на описаната в нея услуга по оценяването на съответствието на 
инвестиционен проект за строеж: „Склад за метални изделия и офис“ и „Външно 
електрозахранване, ново КТП 800 кVА, 20/0,4 кV и кабели СрН - 20 кV“, находящ се 
в поземлен имот с идентификатор № 68134.505.4691 (УПИ ХІІ-1325, кв.3, м.Военна 
рампа-Изток) на административен адрес гр.София, район Сердика, ул. Проф. Иван 
Георгов № 16, въз основа на което комисията не би могла да формира извод, че 
посочената услуга е изпълнена през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата. Представените от участника разрешения за ползване визират 
услуги единствено по осъществяване на строителен надзор по време на 
строителството. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „МАТЕК“ ЕООД документи 
и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

• Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, услуга по упражняване на строителен надзор по 
отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 
Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 
възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.1 на 
раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка, участникът трябва да е 
изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка услуга, а именно: услуга по 
оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 
надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на услугите, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с 
приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, като 
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възложителят изрично е указал, че доказателството за извършена услуга се 
предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, издадено 
от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за услугата. Систематично сред документите, 
удостоверяващи опита на участника, са налице Списък на услугите, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, изготвен по образец съгласно 
приложение № 11, ведно с приложени към него заверени копия от договор и две 
удостоверения за добро изпълнение. С представените заверени копия от Договор № 1 
от 25.04.2016г. и Удостоверение с изх. № 26 от 13.05.2016г. участникът е 
удостоверил, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда за обществено обслужване, а именно за строеж: 
„Инженеринг за реставрация и ремонт на Алибеев конак, гр. Смолян“, но останалото 
удостоверение с изх. № 27 от 13.05.2016г., удостоверява опит през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, при осъществяването на 
строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи на обект: 
„Изграждане на водосток на общински път SML 2240/III-866/ Смолян-Мугла при км 
13+000 /Паметника/, община Смолян“, който обект обаче няма характер на сграда/и 
за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна съгласно изискванията 
на възложителя. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
4. 

Наличието и редовността на представените от участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, съдържащи 
се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия с критериите за подбор или с други 
изисквания на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 
плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за 
обществената поръчка и т. 8.1-8.14 от раздел III „ Указание за подготовка на офертата“ 
от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
5. 

Наличието и редовността на представените от участника „РАДЕВ -06“ ЕООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „РАДЕВ -06“ ЕООД, съдържащи се в 
плик № 1, 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 
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допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 
на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 

 
 
6. 

Наличието и редовността на представените от участника „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
В документите и информацията на участника „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, съдържащи 
се в плик № 1, 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 № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение на 4 

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

 
 
1. 

Наличието и редовността на представените от участника „СТиКО-2000“ ООД 
документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 
нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 
• Участникът не е представил подписан Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, 
закрепени в т.1 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.1 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 Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В офертата на 
участника систематично сред документите за подбор е налице представяне на 
посочения списък, но същият 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 „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ 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 удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, услуга по оценяване на съответствието 
на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. Съгласно минималните технически изисквания за 
допустимост, закрепени от възложителя в т.1 на раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.1 на раздел II „Специфични изисквания към 
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участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, 
участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка 
услуга, а именно: услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект и 
упражняване на строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна, което изискване се доказва със Списък на 
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец 
съгласно приложение № 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за 
извършената/ите услуга/и, като възложителят изрично е указал, че доказателството 
за извършена услуга се предоставя под формата на заверено от участника копие на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 
Систематично сред документите, удостоверяващи опита на участника, са налице 
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване 
на офертата, изготвен по образец съгласно приложение № 11, ведно с приложени 
към него заверени копия от референции и удостоверения за добро изпълнение, 
които обаче удостоверяват опит през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата, само при изпълнението на услуги по осъществяване на 
строителен надзор по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване. Представената от участника Референция с изх. № 14ф2213 от 
26.03.2014г., издадена от община Пловдив, не съдържа данни за дата на изпълнение 
на описаната в нея услуга по оценяването на съответствието на инвестиционен 
проект за строеж: Основен ремонт, реконструкция и преустройство на 
съществуващата сграда „Градски дом на културата“ – Етап „А“ (Първи етап) – 
Модернизация на съществуващата сграда, въз основа на което комисията не би 
могла да формира извод, че посочената услуга е изпълнена през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата. Представените от участника 
Референции (3 бр.), издадени от „ГЕРБЕРА“ ООД, удостоверяват, че изпълнените от 
участника услуги по оценяването на съответствието на инвестиционни проекти за 
жилищни сгради –жилищни комплекси „Гербера“, не са осъществени през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата – 
извършването на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените 
изисквания към строежите предхожда издаването на разрешение за строеж, а видно 
от съдържащите се в приложените удостоверения данни за дати на издаване на 
разрешенията за строеж на посочените обекти е, че същите са издадени преди 
повече от 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, което определя 
извода за липса на удостоверен опит при оценяването на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 
представени, като същите са редовни. 

 
 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „КОНСУЛТАНТСКА 
ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД документи и информация в плик № 1, както и 
липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания 
на възложителя са, както следва: 
• В представената от участника банкова гаранция е посочена процедурата, но не е 

посочена обособената позиция, за която се представя гаранцията. Съгласно 
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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 съществените условия, на които трябва да 
отговаря банковата гаранция, в това число и следното: при представяне на 
гаранцията за участие в платежния документ или в банковата гаранция изрично се 
посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. В 
офертата на участника систематично сред документите за подбор е налице 
представяне на гаранция за участие под формата на банкова гаранция – Банкова 
гаранция № 514/16.05.2016г. с изх. № 331/16.05.2016г., издадена от „ОБЩИНСКА 
БАНКА” АД, но в същата не е посочена обособената позиция, за която се представя 
гаранцията. 

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: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6: 

 
1. Участникът „БЕТА 7“ 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. 

• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект, по отношение на някой 
от посочените обекти /Преустройство на магазин в спорен център – фитнес; Преустройство 
на магазин в аптека; Преустройство на магазин в аптека/, е изпълнена от участника през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата 

или 
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 
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№ 11, ведно с приложено/и към него доказателство/а за извършената/ите услуга/и, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна. 

 
2. Участникът „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по упражняване на оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване 
или еквивалентна. 

 
3. Участникът „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД следва да представи допълнително 

следните документи: 
• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект, по отношение на обект 
Жилищен блок ЕПЖС 1 – Секция 222 – 5 етажа, лява и дясна с идентификатор: 
63207.503.162.1 по КК на гр. Рудозем, е изпълнена от участника през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата 

или 
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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен проект по 
отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 
 

4. Уведомява участниците „БЕТА 7“ ЕООД, „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД и АРХСТРОЙ 
КОНСУЛТ“ ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите 
по предходните точки 1, 2 и 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. 
 

II. Обособена позиция № 2: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Ела, бл. 1 и бл. 3: 

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

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 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 ДЗЗД 
„СМОЛЯН 2016“ документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с 
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предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за 
представяне на допълнителни документи и информация. 
 

III. Обособена позиция № 3: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18: 

 
1. Участникът „ГЕОДЕТ” ЕООД 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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по упражняване на строителен надзор и оценяване 
на съответствието на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна. 

• 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. 

 
2. Участникът „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 
• Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвени по образец съгласно приложение № 6 – от 

Димитър Гавраилов Даракчиев – управител на „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД, което 
дружество е посочено като подизпълнител на участника в процедурата. 

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

1000“ АД 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 

„ТЕХНОСТРОЙ 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. 

 
5. Уведомява участниците „ГЕОДЕТ” ЕООД и „ЕКОИНВЕСТ - МД“ ООД, че 

съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите по предходните точки 
1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки 
участник може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор. 
 

IV. Обособена позиция № 4: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 44, бл. 17 и бл. 51: 
 

1. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника „ЕЛИТ 
КОНСУЛТ - 67“ 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. 
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2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника “СС - 

КОНСУЛТ” ЕООД документи и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие 
с предварително обявените условия на възложителя, поради което не определя срок за 
представяне на допълнителни документи и информация. 
 

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

4. 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: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15: 

 
1. Участникът „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД следва да представи допълнително следните 

документи: 
• Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвени по образец съгласно приложение № 6 – от 

Начко Желязков Андонов и Живко Стилиянов Железов – управители на „ЕФИКС“ ООД, 
което дружество е посочено като подизпълнител на участника в процедурата. 
 
2. Участникът „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ 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, удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на 
инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно 
обслужване или еквивалентна. 
 
3. Уведомява участниците „ДАРА-КОНТРОЛ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ - БГ“ , че 

съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите по предходните точки 
1 и 2 е 5 /пет/ работни дни, считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки 
участник може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор. 
 

VI. Обособена позиция № 6: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1:  
 

1. Участникът „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД следва да представи допълнително 
следните документи: 

• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
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услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект, по отношение на някой 
от посочените обекти /сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна/, е изпълнена от участника през последните 3 /три/ години, считано от датата 
на подаване на офертата 

или 
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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна. 

 
2. Участникът „ПАЛАЗОВА” 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. 

• 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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по упражняване на строителен надзор и оценяване 
на съответствието на инвестиционен проект по отношение на сграда/и за обществено и/или 
жилищно обслужване или еквивалентна. 
 

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

4. Участникът „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по упражняване на строителен надзор по отношение 
на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 
 

 5. Уведомява участниците „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ” ЕООД, „ПАЛАЗОВА” ЕООД 
и „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за 
представяне на документите по предходните точки 1, 2 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. 
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VII. Обособена позиция № 7: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10:  
 

1. Участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“ следва да представи 
допълнително следните документи: 

• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект за строеж:  „Мерки за 
енергийна ефективност в СОУ „Желязко Терпешев“ – град Любимец, община Любимец“ или 
„Пететажна жилищна сграда с мансарден жилищен етаж, два търговски обекта в партера – 
магазин за нехранителни стоки и подземни гаражи с РЗП 2071 кв.м“, е изпълнена от 
участника през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата 

или 
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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна. 

 
2. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ следва да представи допълнително 

следните документи: 
• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект за строеж:  „Склад за 
метални изделия и офис“ и „Външно електрозахранване, ново КТП 800 кVА, 20/0,4 кV и 
кабели СрН - 20 кV“, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 68134.505.4691 (УПИ 
ХІІ-1325, кв.3, м.Военна рампа-Изток) на административен адрес в гр.София, район Сердика, 
ул. Проф. Иван Георгов № 16, е изпълнена от участника през последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата 

или 
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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна. 

 
3. Участникът „МАТЕК“ ЕООД 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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
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офертата, участникът е изпълнил услуга по упражняване на строителен надзор по отношение 
на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или еквивалентна. 

 
4. Уведомява участниците ЕТ „БИЛД КОМЕРС - КРАСИМИР АНГЕЛОВ“, 

ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ и „МАТЕК“ ЕООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП 
(отм.) срокът за представяне на документите по предходните точки 1, 2 и 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 (отм.) приема представените от участниците 
„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, „РАДЕВ -06“ ЕООД  и „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД документи 
и информация в плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените 
условия на възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни 
документи и информация. 
 

VIII. Обособена позиция № 8: Оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството по отношение 
на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл. Острица 5:  
 

1. Участникът „СТиКО-2000“ ООД следва да представи допълнително следните 
документи: 

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

2. Участникът „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД следва да представи допълнително следните 
документи: 

• Доказателство, предоставено 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, което доказателство да удостоверява, че 
услугата по оценяване на съответствието на инвестиционен проект за строеж:  „Основен 
ремонт, реконструкция и преустройство на съществуващата сграда „Градски дом на 
културата“ – Етап „А“ (Първи етап) – Модернизация на съществуващата сграда“, е 
изпълнена от участника през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата 

или 
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, 
удостоверяващи, че през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 
офертата, участникът е изпълнил услуга по оценяване на съответствието на инвестиционен 
проект по отношение на сграда/и за обществено и/или жилищно обслужване или 
еквивалентна. 

 
3. Участникът „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД следва да 

представи допълнително следните документи: 
• Анекс към представената банкова гаранция за участие в процедурата - Банкова гаранция № 

514/16.05.2016г. с изх. № 331/16.05.2016г., издадена от „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, 
предвиждащ, че същата се отнася при участие по Обособена позиция № 8 – Оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време 
на строителството по отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл. 
2, бл. А-6, бл. Острица 5 
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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 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. Уведомява участниците „СТиКО-2000“ ООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, че съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) 
срокът за представяне на документите по предходните точки 1, 2 и 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 – Виктор Монев изпращането на настоящия протокол на 
участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 21.06.2016 г. 
 
 

Председател: 
инж. Йордан Щонов  

  
/………………..................../ 

Членове: 
арх. Иван Иванов 

 
/………………..................../ 

инж. Диана Калайджиева  
 

/………………..................../ 
Милена Пенчева 

 
/………………..................../ 

Виктор Монев 
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