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П Р О Т О К О Л  №1  

 

ПО ЧЛ.68, АЛ.7 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.72 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

От заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-09-184/18.11.2015 г., 

на кмета на Столична община – район „Оборище”, на основание чл.34 от Закона за 

обществените поръчки, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за 

участие в открита процедура с прилагане на опростени правила, по реда на глава 

пета от ЗОП, с предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова 

гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра - 

Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ - пристройка и надстройка на 

корпус 1 - Етап 1А“. 

 

На 18.11.2015г., в 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втория етаж в 

административната сграда на СО-район „Оборище”, в изпълнение на Заповед № РД-09-

184/18.11.2015 г., на кмета на СО-район „Оборище”, се проведе първото публично 

заседание, на комисия в състав:   

Председател :  

1. инж. Витан Влахов - главен инженер, отдел ИИБЕ, район „Оборище“;   

и  

Членове: 

2. инж. Георги Радионов - началник отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

3. Йолита Тодорова - началник отдел ПНООСДКС, район „Оборище”; 

4. Мария Дончева - старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

5. Димитър Вълчев - старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

6. инж. Мария Александрова - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

7. арх. Антоанета Стоева - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

8. Виктория Песева - началник отдел ФСДЧР, район „Оборище”; 

9.  арх. Боряна Стефанова - главен архитект, район „Оборище” 

10.  арх. Петър Духлински - началник отдел УТКРКС,  район „Оборище“; 
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11.  л. арх. Пенка Ботева - главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище“. 

12. Иван Костов - директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“; 

13. Нели Петрова - директор на І АЕГ; 

14. Аделина Иванова – главен експерт, дирекция ЖОСТЕЕ – Столична община; 

15.  Мария Шопова – главен експерт, дирекция „Образование“ – Столична община; 

 

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по опростени правила по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова 

гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра - Зона А-

север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ - пристройка и надстройка на корпус 1 - 

Етап 1А“. 

 

Процедурата е открита с Решение ПО-9200-112/1 от 16.10.2015г., изменена с 

Решение № ПО-9200-112/14 от 11.11.2015г. на кмета на СО-район „Оборище”, вписана в 

регистъра по обществени поръчки с уникален номер 01267-2015-0003. Срокът за подаване 

на оферти за участие е до 16:30 часа на 17.11.2015г. В установения срок в деловодството 

на СО-район „Оборище” са подадени три оферти за участие в процедурата, от следните 

участници:  

1. Оферта №1 подадена от „Планекс” ООД, с вх.№ ПО-9200-112/17/17.11.2015г. в 15:25 ч.; 

2. Оферта №2 подадена от „Радми 90” ООД, с вх.№ ПО-9200-112/18/17.11.2015г.  в 15:35 

ч.; 

3. Оферта №3 подадена от ДЗЗД „Бат Пел-Валмекс”, с вх.№ ПО-9200-112/19/17.11.2015г.  

в 15:50ч; 

 

Председателят на комисията откри заседанието и прочете съдържанието на Заповед 

№ РД-09-184/18.11.2015 г., на кмета на Столична община – район „Оборище”. 

 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Теодора Димитрова Киризиева - упълномощен представител на „Планекс” ООД;  

2. Димитър Иванов Милев - упълномощен представител на „Радми 90“ ООД. 
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На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване или 

други лица. 

Всеки един от членовете на комисията подписа декларация за безпристрастност и 

липса на свързаност с участниците, както и липса на материален, респективно частен 

интерес, в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3, във връзка с чл.35, ал.1 и ал.2 от 

ЗОП. 

След извършване на описаните по-горе действия, председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното подаване, както следва: 

 

1. Участник № 1: „Планекс” ООД 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

57, ал.1 и ал.2  от Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, съдържащ три отделни, запечатани и 

непрозрачни плика. 

В изпълнение на изискването на чл.68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията 

и представителят на „Радми 90” ООД  подписаха плик № 3 - Предлагана цена. Комисията 

пристъпи към отваряне на плик №2 – Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката, като трима от членовете и представителят на  Радми 90” ООД  подписаха 

всички документи, съдържащи се в него (в изпълнение на изискването на чл.68, ал.5 от 

ЗОП). След това комисията отвори плик № 1 Документи за подбор и оповести 

документите, които съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от 

ЗОП.  

 

2. Участник № 2: „Радми 90” ООД  

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

57, ал.1 и ал.2  от Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, съдържащ три отделни, запечатани и 

непрозрачни плика. 

В изпълнение на изискването на чл.68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията 

и представителят на „Планекс” ООД  подписаха плик № 3 - Предлагана цена. Комисията 

пристъпи към отваряне на плик №2 – Техническо предложение за изпълнение на 
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поръчката, като трима от членовете и представителят на  Радми 90” ООД  подписаха 

всички документи, съдържащи се в него (в изпълнение на изискването на чл.68, ал.5 от 

ЗОП). След това комисията отвори плик № 1 Документи за подбор и оповести 

документите, които съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от 

ЗОП.  

 

3. Участник №3: ДЗЗД „Батпел - Валмекс”  

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 

57, ал.1 и ал.2  от Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, съдържащ три отделни, запечатани и 

непрозрачни плика. 

В изпълнение на изискването на чл.68, ал. 4 от ЗОП, трима от членове на комисията 

и представителят на „Радми 90” ООД  подписаха плик № 3 - Предлагана цена. Комисията 

пристъпи към отваряне на плик №2 – Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката, като трима от членовете и представителят на  Радми 90” ООД  подписаха 

всички документи, съдържащи се в него (в изпълнение на изискването на чл.68, ал.5 от 

ЗОП). След това комисията отвори плик № 1 Документи за подбор и оповести 

документите, които съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от 

ЗОП.  

 

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от 

разглеждането на офертите. Председателят на комисията закри заседанието. Не беше 

направено никакво възражение от присъстващите представители на участниците 

„Планекс” ООД  и „Радми 90“ ООД на публичното заседание. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с подробно разглеждане на 

представените документи в плик № 1 на участниците, за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

 

Констатирано бе следното: 
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1. Участник №1 „Планекс” ООД, ЕИК 813087785 

Дружеството се представлява от Христо Атанасов Димитров в качеството му на управител 

на дружеството. 

Участникът декларира, че при изпълнение на обществената поръчка няма да използва 

подизпълнител. 

При подробна проверка на представените в Плик №1 документи комисията установи 

следното: 

-Участникът не е представил диплома за арх. Весела Иванова Мантова, с посочено 

образование висше магистър – архитект. Съгласно изискванията на Възложителя,  за 

доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти, участниците 

представят по т.15.2.11., второ тире от документацията – копия на дипломи и 

удостоверения за правоспособност. 

- Участникът не е представил сертификат на модули S-140 и S-180 за олекотяване на 

бетонна конструкция, заложени в част Конструктивна на проекта. Съгласно изискванията 

на Възложителя, по т. 15.6 участниците представят сертификати за произход, разрешения 

за влагане в строителството за всички вносни материали и декларация, удостоверяваща 

съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – 

документи се представят под формата на заверени копия с гриф „Вярно с оригинала“. 

 

2. Участник № 2: „Радми 90” ООД, ЕИК 131294622   

Дружеството се представлява поотделно от Димитър Иванов Рътаров и Милтен Димитров 

Рътаров в качеството им на управители на дружеството. 

Участникът декларира, че при изпълнение на обществената поръчка няма да използва 

подизпълнител. 

При подробна проверка на представените в Плик №1 документи комисията установи 

следното: 

-Участникът не е представил сертификат на модули S-140 и S-180 за олекотяване на 

бетонна конструкция, заложени в част Конструктивна на проекта. Съгласно изискванията 

на Възложителя, по т. 15.6 участниците представян сертификати за произход, разрешения 
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за влагане в строителството за всички вносни материали и декларация, удостоверяваща 

съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – 

документи се представят под формата на заверени копия с гриф „вярно с оригинала“. 

- Участникът е представил документи по т.15.6 от документацията за участие в поръчката 

сертификат за въздуховоди от ArcelorMittal Skopie, mill test certificate № 60006153, които 

не е придружени от превод на български език. 

 

3. Участник № 3: ДЗЗД „Батпел - Валмекс” 

Обединението се състои от: 

1. „Батпел“ ЕООД, ЕИК 131127064 – 50% дял на участие и следното разпределение 

на дейности: всички строителни и монтажни работи, свързани с изпълнение на обекта на 

поръчката, включващи част „Архитектурна“ - груб строеж, част „конструкции“, част 

„Електро“, част „ПИ“, част ВиК“, част ВК-външно“, част „ОВК“, част „ОВК – абонатна 

станция“, част „Паркоустройство“ и част „Геодезия“. Ще представи гаранция за участие и 

гаранция за изпълнение. Формата на участие на партньора – парично участие, строителна и 

друга специализирана механизация, както и ръководен и изпълнителски състав за 

извършване на възложените видове работи.  

2.„Валмекс“ ЕООД, ЕИК 010700093 - 50% дял на участие и следното разпределение на 

дейности: част „Архитектурна“ – довършителни работи. Формата на участие на партньора 

– парично участие, строителна и друга специализирана механизация, както и ръководен и 

изпълнителски състав за извършване на възложените видове работи. 

Обединението се представлява от Иво Любенов Иванов в качеството му на упълномощен 

представител, съгласно договор за учредяване на консорциум от 06.11.2015г. 

Участникът декларира, че при изпълнение на поръчката няма да използва подизпълнители. 

При подробна проверка на представените в Плик №1 документи комисията установи 

следното: 

-Участникът не е представил диплома за Станислава Йорданова Стойнева, с посочено 

образование висше магистър, стр. инженер, експерт по специалност „ВиК“. Съгласно 

изискванията на Възложителя, за доказване на професионалната квалификация и опита на 
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ключовите експерти, участниците представят по т.15.2.11., второ тире от документацията – 

копия на дипломи и удостоверения за правоспособност. 

-Участникът не е представил копия от договори от работодатели/възложители.  

-Участникът е представил документи по т.15.6 от документацията за участие в поръчката 

сертификати за: подови поливинил – Declaration of performance №0019-0025-DoP-2013-7 

harmonised technical specification EN 14041:2004, сертификат Cobiax Technologies AG 

Hohikorperdecke system „COBIAX SLIM-LINE“, валиден за периода от 27 февруари 2013г 

до  27 февруари 2018г. и сертификат за GD Midea air  - conditioning equipment co. ltd., EU 

declaration of Confornity according to the EMC Directive 2004/108/EC and the Low Voltage 

Directive 2006/95/ EC, които не са придружени от превод на български език. 

 

Предвид направените констатации и във връзка с чл. 68, ал. (7) и ал. (8) от ЗОП комисията 

взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

І. Участниците в процедурата да бъдат уведомени като им бъде изпратен 

настоящия протокол. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП настоящият протокол да бъде 

публикуван на профила на купувача на интернет страницата на СО-район «Оборище» 

www.so-oborishte.com и в същия ден да се уведомят участниците относно наличието и 

редовността на представените документи в плик №1 „Документи за подбор”, като 

настоящият протокол им бъде изпратен: по факс до участниците по посочения в 

представянето им факс, а при липса на факс, по посочената в представянето им електронна 

поща.  

ІІ. Да се изиска от участниците в процедурата „Планекс” ООД, „Радми 90“ 

ООД и ДЗЗД „Батпел - Валмекс”, на основание чл. 68, ал. 9 от да представят в срок 5 

(пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола, в запечатан, 

непрозрачен плик (върху плика се посочва: участник, адрес за коресподенция, телефон, 

факс и електронен адрес, наименование на поръчката и надпис „документи във връзка с 

чл.68, ал.8 от ЗОП) в рамките на работното време на деловодството на СО-район 

„Оборище” – до 16:30 часа, както следва: 
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ІІ.1. „Планекс” ООД: 

1.Да представи копие на диплома за архитект на  Весела Иванова Мантова. Документът 

следва да е заверен с гриф „Вярно с оригинала“ и да съдържа подпис на заверяващото го 

лице. Съгласно изискванията на Възложителя,  за доказване на професионалната 

квалификация и опита на ключовите експерти, участниците представят т.15.2.11., второ 

тире от документацията – копия на дипломи и удостоверения за правоспособност. 

2.Да представи сертификат на модули S-140 и S-180 за олекотяване на бетонна 

конструкция, заложени в част Конструктивна на проекта и декларация за съответствие. 

Съгласно изискванията на Възложителя, по т.15.6 участниците представят сертификати за 

произход, разрешения за влагане в строителството за всички вносни материали или 

декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни 

продукти със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качество - документи се представят под формата на заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“.  

 

ІІ.2. „Радми 90” ООД: 

1. Да представи сертификат на модули S-140 и S-180 за олекотяване на бетонна 

конструкция, заложени в част Конструктивна на проекта и декларация за съответствие. 

Съгласно изискванията на Възложителя, по т.15.6 участниците представят сертификати за 

произход, разрешения за влагане в строителството за всички вносни материали или 

декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни 

продукти със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качество - документи се представят под формата на заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“. 

2.Участникът за представи в превод на български език, подписан от лицето, извършило 

превода, съгласно ІV.3 от документацията за участие: документите, представени на 

сръбски език сертификат за въздуховоди от ArcelorMittal Skopie, mill test certificate № 

60006153. Забележка: Съгласно §1, т. 16а. от допълнителните разпоредби на ЗОП 
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„Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което 

има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални 

преводи.. 

 

ІІ.3. ДЗЗД „Батпел - Валмекс”: 

1.Участникът да представи копие на диплома за експерт по специалност „ВиК“  

Станислава Йорданова Стойнева, с посочено образование висше магистър, стр. инженер. 

Документът следва да е заверен с гриф „вярно с оригинала“ и да съдържа подпис на 

заверяващото го лице. Съгласно изискванията на Възложителя, за доказване на 

професионалната квалификация и опита на ключовите експерти, участниците представят 

по т.15.2.11., второ тире от документацията – копия на дипломи и удостоверения за 

правоспособност. 

2.Участникът за представи съгласно изискванията по т.15.2.11., второ тире от 

документацията – копия от договори/референции от работодатели/възложители – за 

доказване на специфичния професионален опит на експерта, от които да е видно, че 

експертът е бил на съответната позиция.- 

3.Участникът да представи в превод на български език, подписан от лицето, извършило 

превода, съгласно ІV.3 от документацията за участие, документите, представени на 

френски и немски език за: подови поливинил – Declaration of performance №0019-0025-

DoP-2013-7 harmonised technical specification EN 14041:2004, сертификат Cobiax 

Technologies AG Hohikorperdecke system „COBIAX SLIM-LINE“, валиден за периода от 27 

февруари 2013г до  27 февруари 2018г. и сертификат за GD Midea air  - conditioning 

equipment co. ltd., EU declaration of Confornity according to the EMC Directive 2004/108/EC 

and the Low Voltage Directive 2006/95/ EC. Съгласно изискванията на Възложителя, по т. 

15.6 участниците представян сертификати за произход, разрешения за влагане в 

строителството за всички вносни материали и декларация, удостоверяваща съответствието 

на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – документи се 

представят под формата на заверени с гриф – „Вярно с оригинала“ копия. 
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Съгласно т.ІV.4 от документацията за участие в поръчката, всички представени от 

участниците копия трябва да бъдат заверени от с гриф „вярно с оригинала” и подпис на 

заверяващото лице.  

 Съгласно т.ІV.3 от документацията за участие в поръчката, всички документи 

съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В случай, че част то 

необходимите документи са съставени на чужд език, същите трябва да бъдат приложени 

към офертата с превод на български език, подписани от лицето извършило превода. 

Забележка: Съгласно §1, т. 16а. от допълнителните разпоредби на ЗОП „Официален 

превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има 

сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални 

преводи. 

ІІІ. Комисията ще продължи своята работа по разглеждане на офертите след 

изтичане на срока от 5 работни дни за допълнително представяне на посочените 

документи. Съгласно чл.68, ал.10, изр.2-ро и чл.69а, ал.1 от ЗОП, не се разглеждат 

документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и не се отваря плик 

№3 „Предлагана цена”, на участник, който не е удовлетворил критериите за подбор. 

1.Комисията обявява в профила на купувача на интернет страницата на СО-район 

«Оборище» www.so-oborishte.com датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, 

не по-късно от два работни дни преди тази дата. 

 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

 

На основание чл.68, ал. 7 от ЗОП, комисията състави настоящия протокол на 

01.12.2015г.  

 

Настоящия протокол е съставен и е подписан в два екземпляра. 

 

Предал:       Приел:  
 

Председател:      Възложител: 
инж.В. Влахов__________(п)__________   В. Цолов__________(п)__________ 

гл.инженер, отдел ИИБЕ, СО- район „Оборище”          Кмет на СО-район „Оборище” 
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Членове: 

2.  инж. Георги Радионов __________________(п)_______________ 

           началник отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

 

3. Йолита Тодорова __________________(п)_______________ 

     началник отдел ПНООСДКС, район „Оборище”; 

 

4. Мария Дончева __________________(п)_______________ 

            старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

 

5. Димитър Вълчев __________________(п)_______________ 

           старши юрисконсулт, отдел ПНООСДКС, район „Оборище“; 

 

6. инж. Мария Александрова __________________(п)_______________ 

        главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

 

7. арх. Антоанета Стоева __________________(п)_______________ 

             главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище”; 

 

8. Виктория Песева __________________(п)_______________ 

              началник отдел ФСДЧР, район „Оборище”; 

 

9.  арх. Боряна Стефанова __________________(п)_______________ 

 главен архитект, район „Оборище”; 

 

10.  арх. Петър Духлински __________________(п)_______________ 

               началник отдел УТКРКС,  район „Оборище“; 

 

11.  л. арх. Пенка Ботева __________________(п)_______________ 

         главен експерт, отдел ИИБЕ, район „Оборище“; 
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12. Иван Костов __________________(п)_______________ 

        директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“; 

 

13. Нели Петрова __________________(п)_______________ 

       директор на І АЕГ; 

 

14. Аделина Иванова __________________(п)_______________ 

    главен експерт, дирекция ЖОСТЕЕ – Столична община; 

 

15.  Мария Шопова __________________(п)_______________ 

          главен експерт, дирекция „Образование“ – Столична община; 

 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл.22б от ЗОП 
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