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Протокол №1 по чл.68, ал.7 във връзка с чл.72 от Закона за обществените поръчки 

 

Днес 20.07.2015г. от 10:00 часа, в изпълнение на заповед  №РД-09-121/20.07.2015г. на 

кмета на СО-район „Оборище”, в заседателната зала на административната сграда на СО - 

район „Оборище”, бул. Мадрид 1, ет.2, се проведе открито заседание на комисия в състав:  

- председател  

1. Петър Митев - заместник-кмет на СО-район „Оборище”  

- членове: 

2. Йолита Тодорова – началник отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 

3. Димитър Вълчев – ст. юрисконсулт отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 

4. инж. Георги Радионов – началник отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”; 

5. Нина Чанева – общински съветник в СОС; 

6. Мария Александрова – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”;  

7. Албена Никифорова – гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище”;  

8. арх. Боряна Стефанова - главен архитект район „Оборище” 

9. Иван Симеонов – заместник-директор на СМГ; 

 

І. На комисията е възложено да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в 

деловодството на СО – район «Оборище» за провеждането на открита процедура по 

опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ивършване на СМР и 

изпълнение на мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел. и ОвК в 

сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. Искър 61, СО-

район „Оборище”. Процедурата е открита с Решение №ПО-9200-72/2 от 19.06.2015г.  за 

възлагане на обществената поръчка, с което е одобрено обявлението и документацията за 

участие в обществената поръчка. Решенето и обявлението са вписани в регистъра на 

обществените поръчки с уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 01267-2015-

0001, решението и обявлението са публикувани в РОП на 19.06.2015г.  

Членовете на комисията попълниха декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП за 

съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията на 

чл.35, ал.2 от ЗОП. Председателят на комисията определи и запозна членовете на 

комисията с начина на провеждане на първото заседание на комисията. 

Комисията започна работа след получаване на подадените оферти. При отварянето на 

офертите присъства Детелин Вутев Давидов - пълномощник на управителя на  «Ел инста» 

ЕООД, пълномощно изх.№31/20.07.2015г., на комисията е предоставено копие от 

пълномощното, заверено от управителя.  

Комисията констатира, че в определения срок в деловодството на СО-район 

„Оборище” са постъпили четири оферти за участие в процедурата, с входящи номера, както 

следва:  

- ПО-9200-72/5/17.07.2015г. в 14:30ч. от „Хелитранс строй” АД; 

- ПО-9200-72/6/17.07.2015г. в 15:30ч. от „Мегатурс – 1” ЕООД; 

- ПО-9200-72/8/17.07.2015г. в 16:16ч. от „Радми 90” ООД; 

- ПО-9200-72/7/17.07.2015г. от „Ел инста” ЕООД. 

Офертите са постъпили в запечатани непрозрачни пликове, надписани съгласно 

изискванията на възложителя.  
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Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното подаване и 

извърши следните действия: 1. Комисията провери и установи във всички оферти наличието 

на три отделни плика,  надписани съгласно изискванията на документацията, след което 

трима от членовете на комисията подписаха плик №3 „Ценово предложение”, а 

присъстващият представител на участника „Ел инста” ЕООД подписа плик №3 на останалите 

участници. 2. Комисията отвори плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 

участниците, като трима от членовете на комисията подписаха всички приложени 

документи, а присъстващият представител на участника „Ел инста” ЕООД подписа 

приложените документи на останалите участници. 3. Комисията отвори плик №1 

„Документи за подбор” на участниците, оповести документите които той съдържа и провери 

за съответствие със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, като не установи несъответствия.  

С извършването на описаните действия в изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.4 и 

ал.5 от ЗОП приключи публичната част от първото заседание на комисията и по покана от 

председателя на комисията, към 11:25ч. пълномощникът на „Ел инста” ЕООД напусна 

помещението, където заседава комисията.  

 

ІІ. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа представените 

документи на участниците в плик № 1 „Документи за подбор” и констатира следното: 

Плик №1 на участниците съдържа всички необходими документи за подбор, 

изисквани съгласно обявлението и документацията за участие в поръчката и изброени в този 

раздел, с изключение на изрично посоченото за съответния участник в раздел ІІІ от 

настоящия:  

1. Представяне на участника по образец, с посочен Единен идентификационен код по 

чл.23 от Закона за Търговския регистър, електронен адрес и адрес за кореспонденция при 

провеждане на процедурата. Сред участниците няма обединения, участниците не предвиждат 

участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, поради което не са представени 

декларации по чл.47, ал.8 от ЗОП, чл.55, ал.5 , и ал.6 от ЗОП. 

2. Декларация по образец, по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, 

ал.1 (с изключение на  чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” от ЗОП), ал.2, т.1, т.2а (без да се обхващат 

случаите по чл. 3, ал.2 от ЗОП) и т.5, и ал.5 от ЗОП. 

3. Декларация по образец, по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.  

4. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

5. Декларация по образец, по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари. 

6. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор съгласно чл. 

56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 

7. Оригинален документ за гаранция за участие в процедурата, представена под 

формата  на банкова гаранция или копие на документ за внесена гаранция за участие под 

формата на парична сума внесена по банкова сметка на възложителя.  

8. Декларация свободен текст за спазване изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 от 

ЗОП. 

9. Декларация свободен текст, че при изпълнение на поръчката участниците ще 

спазват изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, 

пожарна безопасност, изискванията по опазване на околната среда и други, свързани със 
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строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни актове за 

строителство. 

10. Декларация по образец за оглед на обекта. 

11. Участниците са представили доказателства, че разполагат с финансов ресурс за 

изпълнение на поръчката, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената 

поръчка - не по-малък от  171 244, 05 лв. - удостоверение от банка и/или годишния финансов 

отчет на дружеството. 

12. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците 

за изпълнение на поръчката:  

12.1. Списък по образец на изпълненото строителство, което е еднакво или сходно с 

предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от 

датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите. 

Списъкът е придружен от доказателства за изпълнение по всяка от включените в него 

дейности, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

договори за възлагане.   Участниците покриват минималното изискване, през последните пет 

години до датата на подаване на офертата, да имат изпълнени поне три строителни дейности, 

с предмет сходен с предмета на поръчката. 

Има участници, които не са представили всички необходими документи по тази точка, 

съгласно посоченото в раздел ІІІ от настоящия. 

12.2. Списък по образец с имената, длъжностите, ръководните служители на 

участника и/или на техническите лица, отговарящи за изпълнението на поръчката с 

посочване на образователната им степен, придружен от доказателство за ангажираността на 

съответния експерт за изпълнение на обществената поръчка – дипломи, удостоверения за 

квалификация, трудови договори, трудови книжки. Участниците покриват минималното 

изискванет да разполагат с: ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, 

и да има професионален стаж по специалността не по-малко от 5 г.; електроинженер със 

степен магистър; инженер със специалност „ОВК” със степен магистър; строителен инженер 

– отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството; инженер – координатор по 

безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

Има участници, които не са представили всички необходими документи по тази точка, 

съгласно посоченото в раздел ІІІ от настоящия. 

 12.3. Заверено с гриф „вярно с оригинала” копие от Сертификат ISO 9001:2008 – 

участниците покриват минималното изискване да имат внедрена система за управление на 

качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на 

предмета на настоящата поръчка. 

 12.4. Заверени с гриф „вярно с оригинала” копия от сертификати за произход, 

разрешения за влагане в строителството за всички вносни материали и декларации за 

съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания 

към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Минималното 

изискване е участниците да представят посочените документи за следните материали: 

1. ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 

2. PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 

3. полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 

4. алуминиеви радиатори - окомплектовани; 
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5. луминисцентни осветителни тела; 

6. ключове и контакти. 

Има участници, които не са представили всички необходими документи по тази точка, 

съгласно посоченото в раздел ІІІ от настоящия. 

12.5. Участниците са представили копия заверени с гриф „вярно с оригинала” на 

удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя, които 

обхващат строежи ІV-та категория. 

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

участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Един от участниците не е представил такъв 

списък, съгласно посоченото в раздел ІІІ от настоящия. 

 

ІІІ. При разглеждане на плик №1 „Документи за подбор” на участниците комисията 

установи следните несъответствия с посочените в обявлението и документацията за 

поръчката изисквания на възложителя: 
 

1. „Хелитранс строй” АД:  

1.1. Не са приложени от участника „Хелитранс строй” АД по 3 броя доказателства за 

изпълнение на всяко строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за 

участие в поръчката, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Приложени са само 

референции, т.е. по един брой доказателство.  

1.2. Приложените от участника „Хелитранс строй” АД декларации за съответствие по 

т.15.4 от документацията за поръчката са цветни копия, които не са заверени от 

представляващия участника с гриф „вярно с оригинала” и подпис. 

1.3. Участникът „Хелитранс строй” АД не е приложил документ по т.15.4 от 

документацията за участие в поръчката, доказващ класа на ламинирания паркет. 

1.4. Участникът „Хелитранс строй” АД не е представил сертификат за произход и 

декларация за съответствие по т.15.4 от документацията за участие в поръчката, на материал 

полимерна композиция киселино-устойчина и износо-устойчива. 

 

2. „Мегатурс – 1” ЕООД: 

2.1. Участникът „Мегатурс – 1” ЕООД не е посочил в списъка по т.15.2 от 

документацията за участие в поръчката и не е представил документи, че разполага със 

специалист – инженер по част ОВК със степен магистър по т.15.2.3 от документацията за 

участие в поръчката. 

2.2. Участникът „Мегатурс - 1” ЕООД не е представил декларации за съответствие и 

сертификати за произход на нито един от материалите по т.15.4 от документацията за 

поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 

- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 

- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 

- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 

- луминисцентни осветителни тела; 

- ключове и контакти.  

 

3. „Радми 90” ООД: 

3.1. Участникът „Радми 90” ООД не е представил подписан от участника списък на 

документите в офертата по т.18 от документацията за поръчката и на основание чл.56, ал.1, 

т.14 от ЗОП.  
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3.2. Участникът „Радми 90” ООД не е представил по 3 броя доказателства за 

изпълнение на всяко строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за 

участие в поръчката, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Приложени са само 

референции, т.е. по един брой доказателство. 

3.3. Участникът „Радми 90” ООД е представил документи по т.15.4 от документацията 

за участие в поръчката относно PVC настилка на английски език, които не са придружени от 

превод на български език: документите се отнасят за производителя Tarkett: Decraration of 

performance №0019-0025-DoP-2013-07 и предшестващите 4 бр. страници в плик №1 

„Документи за подбор” на участника. 

 

4.  „Ел инста” ЕООД: 

4.1. Участникът „Ел инста” ЕООД не е посочил в списъка по т.15.2 от документацията 

за участие в поръчката и не е представил документи, че разполага със специалист – инженер 

по част ОВК със степен магистър по т.15.2.3 от документацията за участие в поръчката. 

2.3. 4.2. Участникът „Ел инста” ЕООД не е представил декларации за съответствие и 

сертификати за произход на нито един от материалите по т.15.4 от документацията за 

поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 

- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 

- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 

- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 

- луминисцентни осветителни тела; 

- ключове и контакти.  

 

 ІV. Предвид гореизложеното комисията 

 

РЕШИ: 
 

1. 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.  

2. На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участниците да представят следните документи 

съгласно изискванията на обявлението и документацията за поръчката, липсващи в плик №1 

„Документи за подбор”, в срок 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, 

както следва: 
 

2.1. Участникът: „Хелитранс строй” АД: 

2.1.1. Да представи по още 2 броя доказателства /освен приложените референции/ за 

изпълнение на всяко строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за 

участие в поръчката, еднакво или сходно с предмета на поръчката.  

2.1.2. Да представи в заверени от представляващия участника с гриф „вярно с 

оригинала” и подпис всички представени в офертата декларации за съответствие по т.15.4 от 

документацията за поръчката. 

2.1.3. Да представи документ по т.15.4 от документацията за участие в поръчката, 

доказващ класа на ламинирания паркет. 
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2.1.4. Да представи сертификат за произход и декларация за съответствие по т.15.4 от 

документацията за участие в поръчката, на материал полимерна композиция киселино-

устойчина и износо-устойчива. 

 

2.2. Участникът „Мегатурс – 1” ЕООД: 

2.2.1. Да представи списък с имената, длъжностите, ръководните служители на 

участника и/или на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката по т.15.2 от 

документацията за участие в поръчката с посочен специалист – инженер по част ОВК със 

степен магистър по т.15.2.3 от документацията, и да представи доказателство за 

ангажираността на този експерт за изпълнение на обществената поръчка. 

2.2.2. Да представи декларации за съответствие и сертификати за произход на всички 

материали по т.15.4 от документацията за поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 

- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 

- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 

- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 

- луминисцентни осветителни тела; 

- ключове и контакти.  
 

2.3. Участникът „Радми 90” ООД:  

2.3.1. Да представи подписан от участника списък на документите в офертата по т.18 

от документацията за поръчката и на основание чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.  

2.3.2. Да представи по още 2 броя доказателства /освен приложените референции/ за 

изпълнение на всяко строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за 

участие в поръчката, еднакво или сходно с предмета на поръчката.  

2.3.3. Да представи в превод на български език, подписан от лицето, извършило 

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

английски език относно производителя на PVC настилка Tarkett: Decraration of performance 

№0019-0025-DoP-2013-07 и предшестващите 4 бр. страници в плик №1 „Документи за 

подбор” на участника по т.15.4 от документацията за участие в поръчката. 
 

2.4. Участникът „Ел инста” ЕООД: 

2.4.1. Да представи списък с имената, длъжностите, ръководните служители на 

участника и/или на техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката по т.15.2 от 

документацията за участие в поръчката с посочен специалист – инженер по част ОВК със 

степен магистър по т.15.2.3 от документацията, и да представи доказателство за 

ангажираността на този експерт за изпълнение на обществената поръчка. 

2.4.2. Да представи декларации за съответствие и сертификати за произход на всички 

материали по т.15.4 от документацията за поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 

- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 

- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 

- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 

- луминисцентни осветителни тела; 

- ключове и контакти. 
 

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.  
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Участниците трябва да преценят времето за пощенската/куриерска доставка, с оглед 

обстоятелството, че срокът от 5 работни дни е окончателен и документи, с които се 

отстраняват липсите и/или несъответствията по плик №1 „Документи за подбор”, получени 

на следващия работен ден след 5-тия, няма да се приемат.  

Документите следва да бъдат подадени в деловодството или изпратени на адрес: гр. 

София, 1505, СО-район „Оборище”, бул. Мадрид 1, деловодство. Същите следва да бъдат 

поставени в един запечатан, непрозрачен плик с надпис: Допълнителни документи по 

открита процедура по опростени правила с предмет: „Ивършване на СМР и изпълнение на 

мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел. и ОвК в сградата на 

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. Искър 61, СО-район 

„Оборище”. На плика се посочва наименованието на участника, адрес за коресподенция, 

телефон, факс и e-mail. 

3. 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. 

4. 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. 

Настоящият протокол се състави на 23.07.2014г.  

 

Предал:       Приел:  
 

Председател       Възложител 

П. Митев   /П/     Й. Фикирлийска  /П/  

Заместник-кмет на СО-район Оборище   Кмет на СО-район „Оборище” 

 

Членове: 

2.  Йолита Тодорова   /П/    

             н-к отдел ПНООСДКС, СО- район „Оборище” 

 

3.  Димитър Вълчев   /П/    

             ст. юрисконсулт, СО-район „Оборище” 

 

4. инж. Георги Радионов   /П/    

            н-к отдел ИИБЕ, СО- район „Оборище” 

 

5. Нина Чанева    /П/    

      общински съветник в СОС  

 

6. Мария Александрова  _  /П/    

       гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” 

 

7. Албена Никифорова   /П/    

        гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище” 

 

8. арх. Боряна Стефанова   /П/    

                      гл. архитект на СО-район „Оборище” 
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9. Иван Симеонов   /П/    

         заместник-директор на СМГ 

 


