Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура
по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV
от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН
НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ГРАД СМОЛЯН, СВЪРЗАНО С
РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ГРАДСКАТА СРЕДА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, чието изпълнение е разделено на следните
обособени позиции: Обособена позиция 1. Упражняване на строителен надзор при
реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до
о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул.
Спортна от о.т.1997 до о.т.2412; Обособена позиция 2. Упражняване на строителен надзор
при рехабилитация и ремонт на надлези и изграждане и възстановяване на пешеходна
връзка и детска площадка на територията на град Смолян: надлез над бул. България /от
МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община
Смолян до х-л „Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над
ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка
/стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата;
Обособена позиция 3. Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска
градина „Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и
система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон; Обособена
позиция 4. Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на
територията на град Смолян, която обществена поръчка е открита с решение на
възложителя № 8 от 13.06.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в
Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под
уникален идентификационен номер 00092-2017-0006 и публикувано заедно с одобрените с
него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община
Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2030
Днес, 31.08.2017 г., в 16:00 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 заповеди № № ОП-32/12.07.2017г. и ОП-38/30.08.2017г. на кмета на община
Смолян се събра комисия в следния състав:
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Председател и член на комисията:
инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет на община Смолян.
Членове на комисията:
1. инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян.
2. Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян.
3. Хамди Хилмиев Моллов – младши експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
4. инж. Анастасия Василева Василева – младши експерт в дирекция СИОС в община
Смолян.
5. Сузана Замфирова Хаджийска – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
6. Румен Федев Романов – главен експерт в дирекция ИРТМПП в община Смолян.
7. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки, встъпил в изпълнение на
Заповед № ОП-38/30.08.2017г. на Кмета на община Смолян в работата на комисията на
мястото на Милена Милкова Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в
община Смолян, поради наличието на обективни причини, свързани със заболяване, което
временно препятства изпълнението на задълженията от последната.
8. Розета Зафирова Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян.
9. инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян.
10. Василка Димитрова Гатешка – главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3
и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1213 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците в настоящата обществена поръчка,
предвид което изиска допълнително представяне на документи от следните участници по
обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на
град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250,
ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.
1.
„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД
2.
„МАТЕК“ ЕООД
Обособена позиция 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и спортни
площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на територията
на град Смолян.
1.
„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
2.
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД
2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участниците в
процедурата, както следва:
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№

Наименование на участника

Регистрационен
номер на
допълнително
представените
документи

1.

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД

ДЛ001515

28.08.2017 г.

ОП № 4

2.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД

ДЛ001515

29.08.2017 г.

ОП № 1

3.

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

ДЛ001515

29.08.2017 г.

ОП № 4

4.

„МАТЕК“ ЕООД

ДЛ001515

29.08.2017 г.

ОП № 1

Дата на
получаване

Обособена
позиция /ОП/, за
която е подадена
офертата

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори
постъпилите писма от участниците и пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците по обособени позиции с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи следното:

3.1.

3.1.1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на
град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до
о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.
„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвен Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и
същия е редовен.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/:
 Е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към участниците в
процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Рaздел І,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1
и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в
националното законодателство и документацията за обществената
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поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за
отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие, представляващо
Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка,
като изрично е декларирал в Част III, Раздел Г от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него: не е налице
обстоятелството за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е
свързано лице с друг участник в процедурата; не е налице никое от
обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, а именно, че: не е дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е
контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.1
от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV,
раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което
и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи
дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет
страницата на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към
регистъра
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ
%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,
включваща
наличие на валидно удостоверение за упражняване на строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за устройство на
територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството –
Удостоверение за упражняване дейностите оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор №
РК-0133/02.04.2014г., издадено от началника на ДНСК, валидно до
02.04.2019г..
Водена от горната констатация, комисията единодушно прие, че по отношение на
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е
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установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от
участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.

3.1.2.

„МАТЕК“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвен Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и
същия е редовен.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/:
 Е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към участниците в
процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Рaздел І,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1
и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в
националното законодателство и документацията за обществената
поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за
отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие, представляващо
Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка,
като изрично е декларирал в Част III, Раздел Г от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него: не е налице
обстоятелството за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е
свързано лице с друг участник в процедурата; не е налице никое от
обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, а именно, че: не е дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е
контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.1
от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за
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обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV,
раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което
и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи
дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет
страницата на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към
регистъра
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ
%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,
включваща
наличие на валидно удостоверение за упражняване на строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за устройство на
територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството –
Удостоверение за упражняване дейностите оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор №
РК-0707/10.05.2017г., издадено от началника на ДНСК, валидно до
10.05.2022г..
Водена от горната констатация, комисията единодушно прие, че по отношение на
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е
установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от
участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.

3.2.

3.2.1.

Обособена позиция 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на
територията на град Смолян.
„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвен Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и
същия е редовен.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/:
 Е удостоверил:
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Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към участниците в
процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Рaздел І,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1
и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в
националното законодателство и документацията за обществената
поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за
отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие, представляващо
Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка,
като изрично е декларирал в Част III, Раздел Г от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него: не е налице
обстоятелството за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е
свързано лице с друг участник в процедурата; не е налице никое от
обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, а именно, че: не е дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е
контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.1
от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV,
раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което
и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи
дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет
страницата на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към
регистъра
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ
%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,
включваща
наличие на валидно удостоверение за упражняване на строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за устройство на
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територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството –
Удостоверение за упражняване дейностите оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор №
РК-0601/21.04.2016г., издадено от началника на ДНСК, валидно до
21.04.2021г..
Водена от горната констатация, комисията единодушно прие, че по отношение на
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е
установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от
участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
3.2.2.

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвен Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и
същия е редовен.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/:
 Е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.2.1 и 2.4.1 от Раздел II „Изисквания към участниците в
процедурата“ от Указанието за участие, представляващо Рaздел І,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, като
изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за
него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1
и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;
 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в
националното законодателство и документацията за обществената
поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за
отстраняване по т.2.5.1 и 2.5.2 от Раздел II „Изисквания към
участниците в процедурата“ от Указанието за участие, представляващо
Рaздел І, неразделна част от документацията за обществена поръчка,
като изрично е декларирал в Част III, Раздел Г от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него: не е налице
обстоятелството за отстраняване по чл.107, т.4 от ЗОП, а именно, че не е
свързано лице с друг участник в процедурата; не е налице никое от
обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, а именно, че: не е дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е
контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздели III.1.1
от обявлението за обществената поръчка и т.3.2 от Раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“ от Указанието за участие,
представляващо Рaздел І, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, като изрично е предоставил данни в Част ІV,
раздел А, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) за вписването си в регистъра при Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността
консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на
територията, с което е удостоверил надлежно своята годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което
и от комисията е извършена справка в Регистъра на лицата, извършващи
дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет
страницата на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към
регистъра
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ
%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,
включваща
наличие на валидно удостоверение за упражняване на строителен
надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за устройство на
територията и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството –
Удостоверение за упражняване дейностите оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор №
РК-0075/13.12.2013г., издадено от началника на ДНСК, валидно до
13.12.2018г..
Водена от горната констатация, комисията единодушно прие, че по отношение на
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника не е
установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
не е налице нередовност или фактическа грешка, представените документи от
участника са налични и редовни, в съответствие с предварително обявените
условия на възложителя.
4. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане
на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
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на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

5. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в
процедурата за избор на изпълнител приключи.
Въз основа на направените констатации в настоящия и предходните протоколи от
работата на комисията и извършени справки в публични регистри, в това число Търговския
регистър при Агенция по вписванията - www.brra.bg и Регистъра на лицата, извършващи
дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, на интернет страницата на Дирекцията
за национален строителен контрол – www.dnsk.mrrb.government.bg ; хипервръзка http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%
2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d , комисията единодушно

Р Е Ш И:
На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите
предложения в подадените оферти следните участници по обособени позиции:

1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.
Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на
територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул.
Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна
от о.т.1997 до о.т.2412.

1.1.

„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД

1.2.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД

1.3.

„ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД

1.4.

„Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД

1.5.

„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

1.6.

„СТРОЛ-1000“ АД

1.7.

„МАТЕК“ ЕООД
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.
Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и
изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на
територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан
Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л
„Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул.
Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна
връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над
автогарата.

2.1.

„КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД

2.2.

„ЕН ЕКИП“ ЕООД

2.3.

„ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

3.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.
Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина
„Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа
гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов
физкултурен салон.

3.1.

„ДАРА – КОНТРОЛ“ ООД

3.2.

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

3.3.

„ИКАР КОНСУЛТ“ АД

3.4.

„БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД

3.5.

„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД

3.6.

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД

3.7.

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД

3.8.

„АГРОПРОМПРОЕКТ“ ООД

3.9.

„ВИ ВИ АЙ СОЛЮШЪНС“ ЕООД

3.10

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД
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Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ и BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност
на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, които се осъществяват с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

4.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4.
Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и
спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец
Пайсий” на територията на град Смолян.

4.1.

„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД

4.2.

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД

4.3.

„СТРОЙНОРМ“ ЕООД

4.4.

„ИНТКОНС“ ЕООД
Настоящият протокол е технически съставен на 31.08.2017 г.
Комисия в състав:

Председател
и член:
Членове

инж. Мариана Цекова /подпис/*
инж. Васка Караджова /подпис/*

Златко Карамучев /подпис/*

Хамди Моллов /подпис/*

инж. Анастасия Василева /подпис/*

Сузана Хаджийска /подпис/*

Румен Романов /подпис/*

Ивайло Стоянов /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Василка Гатешка /подпис/*

Този документ е създаден в рамките на проекти № № „BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на
образователна инфраструктура в гр. Смолян““ и „BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно
предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. –
Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 – 2020 г.“, които проекти се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

/подпис и печат/*
Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян
* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи и
печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
Дата: 04.10.2017
гр. Смолян
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