
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

П Р О Т О К О Л  №1

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 -  60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените 

оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на 

строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на 

Столична община, район „Оборище“, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Сан Стефано” № 15“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Дунав“ № 6“

2. Обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на 

многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Марин Дринов“ № 26“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Цар Симеон“ № 38“

3. Обособена позиция №3 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“,

ул. „Оборище“ бл.123“
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-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Цар Симеон“ № 49“

4. Обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Янко Сакъзов“ № 60“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, 

ул. „Шипка“ № 35“

5. Обособена позиция №5 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 1), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

6. Обособена позиция №6 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 2), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“
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7. Обособена позиция №7 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 3), а именно: „Сграда с 

административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“

8. Обособена позиция №8 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“

9. Обособена позиция №9 -  Инвеститорски контрол по време на строителството за 

сгради (по обособена позиция 1), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3.“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

10. Обособена позиция №10 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 2), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 26“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 3“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“
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11. Обособена позиция №11 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 3), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Стара планина” № 16, вх. Б“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район 

„Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“

12. Обособена позиция №12 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 4), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“

На 22 ноември.2016г„ в 10:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ № 1, комисия, назначена със Заповед №РОБ 16-РД09-231 /22.11.2016г. на кмета 

на СО-район „Оборище” в състав:

Председател

1. Михаил Йолов -  финансов контрольор в район „Оборище” - СО; 

и

Членове:

2. Стефан Карагьозов -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” - СО

3. Десислава Милева -  главен юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” -  

СО

4. Мария Дончева - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО;

5. Иван Попов -  външен експерт.

Резервни членове:

1.Райна Карова -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” -  СО;

2.Бояна Еаброва - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО
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проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за отваряне на получените оферти за участие 

в процедурата.

На заседанието на комисията вместо Иван Попов -  външен експерт, участие взе 

Райна Карова -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” -  СО.

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на 

участниците:

Симеон Иванов Мончев -  за участника Обединение „Оборище“ ;

Калоян Лазаров Лазаров -  за участника „Интерхолд“ ЕООД;

Блага Бранимирова Колева- за участника „Стини“ ООД.

Председателят на комисията обяви на членовете на комисията и на присъстващите 

представители на участниците в процедурата съдържанието на Заповед №РОБ16-РД09- 

231/22.11.2016г. на кмета на СО-район „Оборище”.

От деловодството на район „Оборище“ бяха предадени на председателя на комисията 

по списък постъпилите оферти за участие в процедурата, като за приемането и 

предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

До крайния срок за подаване на оферти за участие в процедурата, са постъпили 25 

(двадесет и пет) оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:

1. Оферта №1 подадена от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 130286681, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[11J/18.11.2016г„ в 12:48 ч.;

2. Оферта №2 подадена от ”ЕП консулт” ЕООД, ЕИК 175455625, с вх. № към РОБ 16- 

ВК08-1213-[12]/18.11.2016г., в 15:51 ч.;

3. Оферта №3 подадена от „Българо-австрийска консултантска компания” АД, ЕИК 

175129387, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[13]/18.11.2016г., в 15:54 ч.;

4. Оферта №4 подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД, ЕИК 200907206, с вх.№ 

към РОБ 16-ВК08-1213-[ 14]/21.11.2016г„ в 11:54 ч.;

5. Оферта №5 подадена от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[ 15]/21.11.2016г., в 12:28 ч.;

6. Оферта №6 подадена от „Ероу“ ООД, ЕИК 130375847, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[16J/21.11.2016г„ в 12:37 ч.;
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7. Оферта №7 подадена от „БГ труп“ ООД, ЕИК 121214364, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[17]/21.11.2016г., в 12:42 ч.;

8. Оферта №8 подадена от „ЕТА консулт“ ДЗЗД, ЕИК 176778122, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[18]/21.11.2016г.,в 12:45 ч.;

9. Оферта №9 подадена от обединение „ДВЖ-контрол“, код по БУЛСТАТ 176740940, с 

вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[19]/21.11.2016г., в 12:52 ч. Обединението се състои от 

следните членове: „Ди ви консулт БГ“ ООД, ЕИК 200308719 и „Жок-контрол“ ООД, ЕИК 

130050095, дружеството се представлява от Димитринка Костова Христова.

10. Оферта №10 подадена от „Богоев консулт“ ЕООД, ЕИК 175387957, с вх.№ към 

РОБ16-ВК08-1213-[20]/21.11.2016г.,в 12:53 ч.;

11. Оферта №11 подадена от „Пи Ес Ай“ АД, ЕИК 833175762, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[21]/21.11.2016г., в 13:17 ч.;

12. Оферта №12 подадена от „Стини“ ООД, ЕИК 175165682, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[22]/21.11.2016г., в 13:28 ч.;

13. Оферта №13 подадена от „Еко-Хидро-90“ ООД, ЕИК 112580619, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[23]/21.11.2016г„ в 13:41 ч.;

14. Оферта №14 подадена от „Найс билдинг“ ЕООД, ЕК 130576215, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[24]/21.11.2016г.,в 14:55 ч.;

15. Оферта №15 подадена от „Електра тим“ ООД, ЕИК 131140275, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[25]/21.11.2016г„ в 15:32 ч.;

16. Оферта №16 подадена от „Пикси строй“ ООД, ЕИК 131172974, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[26]/21.11.2016г.,в 15:40 ч.;

17. Оферта №17 подадена от „Ситистрой-92“ ЕООД, ЕИК 12288539, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[27]/21.11.2016г.,в 15:44 ч.;

18. Оферта №18 подадена от обединение „Оборище“, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-

[28]/21.11.2016г., в 15:46 ч. Обединението се състои от следните членове: „СД Виана“ 

ООД, ЕИК 121196336 и „Асф сървис“ ЕООД, ЕИК 113593021, дружеството се 

представлява от Бойко Емилов Бориславов.
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19. Оферта №19 подадена от „Енерджи ефект“ ЕАД, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-

[29]/21.11.2016г., в 16:36 ч.;

20. Оферта №20 подадена от „Интерхолд“ ЕООД, ЕИК 202357469, е вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[30]/21.11.2016г.,в 16:41 ч.;

21. Оферта №21 подадена от „НСК-София“ ЕООД, ЕИК 831838874, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[31]/21.11.2016г., в 16:45 ч.;

22. Оферта №22 подадена от „Алфа пи проджект“ ООД, ЕИК 203911957, с вх.№ към 

РОБ 16-ВК08-1213-[32]/21.11.2016г., в 16:47 ч.;

23. Оферта №23 подадена от консорциум „Д4 къмпани“, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[33]/21.11.2016г., в 16:53 ч.; Обединението се състои от следните членове: „Ф-строй 

труп“ ЕООД, ЕИК 175185044 и „Д4 къмпани“ ЕООД, ЕИК 201259495, дружеството се 

представлява от Добрин Ненчев Цанов.

24. Оферта №24 подадена от „Никмар-София“ ЕООД, ЕИК 203290639, с вх.№ към 

РОБ 16-ВК08-1213-[35]/21.11.2016г., в 17:06 ч.;

25. Оферта №25 подадена от „Електро-соларни системи“ ООД, ЕИК 175387313, с вх.№ 

към РОБ16-ВК08-1213-[36]/21.11.2016г„ в 17:10 ч.;

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзки с чл. 51, ал. 8 и 

ал.13 от ППЗОП.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър, по ЕИК на участника.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на изискванията на 

чл. 54, ал.З от ППЗОП. Трима от членовете на комисията и по един от представител на 

участниците “Обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД и „Стини“ ООД, „Ероу“ 

ООД подписаха техническото предложение на участниците: „СТиКО-2000“ ООД, ”ЕП 

консулт” ЕООД, „Българо-австрийска консултантска компания” АД, „ЕТА консулт“ 

ДЗЗД, „Д & Д“ ООД, „Богоев консулт“ ЕООД, „БГ груп“ ООД, обединение ДВЖ- 

контрол“, „Пи Ес Ай“ АД, „Стини“ ООД, „Електра тим“ ООД, „Пикси строй“ ООД,
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„Алфа пи проджект“ ООД и плика с „Предлагани ценови параметри“. За останалите 

оферти на участниците: „Еко-Хидро-90“ ООД, „Найс билдинг“ ЕООД, „Ситистрой-92“ 

ЕООД, обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД, „НСК-София“ ЕООД, консорциум 

„Д4 къмпани“, „Никмар-София“ ЕООД и „Електро-соларни системи“ ООД комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение, поради отказа им, е подписано само от трима от членовете 

на комисията. Плика с „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от един от 

представител на участниците “Обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД и „Стини“ 

ООД, „Ероу“ ООД и от трима от членовете на комисията.

След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на чл.54, 

ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията и 

присъстващите представители на участниците в процедурата напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание и констатира, че за обособена 

позиция № 7 от предмета на поръчката: „Упражняване на строителен надзор по време 

на строителството за сгради (по обособена позиция 3), както и за обособена позиция 

№ 10 от предмета на поръчката: Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 2), не е подадена нито една оферта. Комисията 

предлага на основание чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки да бъде 

прекратена процедурата по обособена позиция № 7 от предмета на поръчката: 

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по 

обособена позиция 3), както и за обособена позиция № 10 от предмета на поръчката: 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена 

позиция 2).

II. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците в процедурата 

за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя.

На закрити заседания, проведени в периода 22.11.2016г. -  до 25.11.2016г. комисията 

продължи своята работа, в присъствието на Иван Попов -  външен експерт, който 

подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ППЗОП, след като се запозна с постъпилите
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оферти. В работата на комисията на заседанието проведено на 25.11.2016г. на мястото на 

Мария Дончева - старши юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ, поради ползване на платен 

годишен отпуск по Закона за държавния служител участие взе резервният член - Бояна 

Габрова, старши юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ. Бояна Габрова подписа декларация 

по чл. 103, ал.2 от ППЗОП.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята 

работата, като разгледа представените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя и констатира следното:

H.1.3а оферта №1 подадена от „СТиКО-2000“ ООД -  за участие по обособена 

позиция №6.

I.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част III “Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка” -  противоречиво попълнен.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „СТиКО-2000“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

2.3а оферта №2 подадена от участника ”ЕП консулт” ЕООД - за участие по 

обособена позиция №9.

2.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част III “Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка” -  противоречиво попълнен.

Б). В представените документи липсва попълнен ЕЕДОП от Антоанета Йорданова 

Димова, посочена като експерт на граждански договор -  „Специалист по
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електротехника“, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 13.1.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът ”ЕП консулт” ЕООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

3.Оферта №3 подадена от участника „Българо-австрийска консултантска 

компания” A JI - за участие по обособена позиция №12.

3.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част III “Основания за изключване” на раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 

или възложителя на държава членка” -  противоречиво попълнен.

Б). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

B). В представения ЕЕДОП от Татяна Трифонова Стоянова -  „ръководител екип“, на 

граждански договор, не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“

Е). В представения ЕЕДОП от Петя Енева Запрянова - Стоева -  „специалист по 

топлотехника“, на граждански договор, не е попълнена Част VI: „Заключителни 

положения“.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Българо-австрийска консултантска 

компания” АД може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно констатираните по- 

горе липси, непълноти или несъответствия.

4. Оферта №4 подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД - за участие по 

обособена позиция №6.

Комисията констатира, че представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, отговарят 

на изискванията към личното състояния и критериите за подбор поставени от 

възложителя. Представените документи доказват съответствието на участника с
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изискванията по чл. 67, ал.1 от ЗОП и офертата на участника следва да премине към 

следващия етап от процедурата на разглеждане на техническото предложение.

5. Оферта №5 подадена от участника ,,Д & Д“ ООД - за участие по обособена 

позиция №4.

5.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не 

е деклариран минимален оборот. След извършена справка в Търговския регистър се 

установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на дружеството за 

2015г.

Б). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6) за „специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ - инж. 

Веселин Димитров Сивинов не е доказан професионалния опит в осигуряване на 

здравосл. и безопасни условия на труд с посочване най-малко на един въведен в 

експлоатация строит. обект, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.

10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Д енд Д“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

6. Оферта №6 подадена от „Ероу“ ООД - за участие по обособена позиция №8.

Комисията констатира, че представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, отговарят 

на изискванията към личното състояния и критериите за подбор поставени от 

възложителя. Представените документи доказват съответствието на участника с 

изискванията по чл. 67, ал.1 от ЗОП и офертата на участника следва да премине към 

следващия етап от процедурата на разглеждане на техническото предложение.

7. Оферта №7 подадена от „БГ груп“ ООД - за участие по обособена позиция №4.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”
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7.1.Представената декларация по образец №7 от документацията за участие не е 

коректно попълнена от участника „БГ труп“ ООД. Не са посочени всички задължени 

лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.

7.2. По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не 

е деклариран минимален оборот. След извършена справка в Търговския регистър се 

установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на дружеството за 

2013г. и 2015г.

Б). В част IV: „Критерии за подбор“, на раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста по „контрол по качеството/отговорник по качеството“ 

инж. Николай Георгиев Георгиев за посоченото удостоверение № 817/17.07.2015г. и 

№649/15.07.2016г. не е посочен издател, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

B). В част IV „Критерии за подбор” раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил уеб адрес на издателя 

на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004; и орган или служба, издаващи 

документа, както и валидност на сертификатите.

Г). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „БГ груп“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

8. Оферта №8 подадена от ,,ЕТА консулт“ ДЗЗД - за участие по обособена позиция

8.1. Липсва/не е посочен учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 7.4, раздел III: „Изисквания към 

участниците” от документацията за участие в процедурата.

№12.
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът ЕТА консулт“ ДЗЗД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

9. Оферта №9 подадена от обединение „ДВЖ-контрол“ - за участие по обособена 

позиция №5.

9.1. Не е представен попълнен ЕЕДОП от участника „ДВЖ-контрол, с код по БУЛСТАТ 

176740940.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът обединение ДВЖ-контрол“ може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

10. Оферта №10 подадена от „Богоев консулт“ ЕООД- за участие по обособена 

позиция №6.

Комисията констатира, че представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, отговарят 

на изискванията към личното състояния и критериите за подбор поставени от 

възложителя. Представените документи доказват съответствието на участника с 

изискванията по чл. 67, ал.1 от ЗОП и офертата на участника следва ад премине към 

следващия етап от процедурата на разглеждане на техническото предложение.

11. Оферта №11 подадена от „Пи Ес Ай“ АД - за участие по обособена позиция №4.

11.1 .Представената декларация по образец №7А от документацията за участие не е 

попълнена от всички членове на съвета на директорите.

11.2. По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6) за техническия ръководител Ленко Иванов Денев не е посочен 

издател на диплом 080106 и per. №7328/104/25.06.2003г., в съответствие с изрично

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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поставените от възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

Б). В представения ЕЕДОП от инж. Фиданка Петкова Бозаджиева -  „специалист по 

отопление и вентилация“, на граждански договор, не е попълнена в цялост Част III, 

раздел В: „Основание, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално отношение“ .

В). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.6) за инж. Фиданка Петкова Бозаджиева -  специалист по „отопление и 

вентилация“ не е посочен издател на диплом 004438, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

Г). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не е 

деклариран минимален оборот. След извършена справка в Търговския регистър се 

установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на дружеството за 

201 Зг., 2014г.и 2015г.

Д.). В част IV „Критерии за подбор” раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхвата на 

сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

Е). В представения ЕЕДОП от инж. Радмила Иванова Кременска -  специалист по 

електротехника на граждански договор, не е попълнена в цялост Част III, раздел В: 

„Основание, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 

отношение“ .

11.3.В представените документи липсват документи за поетите от третите лица 

задължения, в съответствие с изискването на т. 11.3 от документацията. Когато 

участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Пи Ес Ай“ АД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
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допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

12. Оферта №12 подадена от „Стини“ ООД - за участие по обособена позиция №1.

12.1.Не е представена декларация по образец №7А от документацията за участие 

попълнена от Иван Стефанов Петков.

12.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2015г.

Б). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 2а) 

не е попълнен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документацията

B). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) не е посочена професионалната квалификация, не е деклариран 

подробно опита в упражняване на професионалната квалификация /специалност за 

посочените 7 години за техническия ръководител Димитър Николаев, в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания,

Г.). В част IV „Критерии за подбор” раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Д). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Стефка Николова Томова- технически ръководител не е посочена 

образователната институция, издала документа за висше образование, и професионална 

квалификация в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

www.so-oborishte.com Страница 15 от 32

http://www.so-oborishte.com


1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

Е). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Таня Стефанова Колева- специалист по „контрол по качеството“ 

не е посочена образователната институция, издала документа, обхвата и не е посочена 

валидността на сертификат №100/21.06.2016г„ в съответствие е изрично поставените от 

възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

Ж). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Иван Стефанов Петков- специалист по „координатор по 

безопасност и здраве“ не е не е посочена образователната институция, издала документа, 

обхвата и не е посочена валидността на удостоверение № 003/18.01.2016г„ в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.4 от документацията за 

участие в процедурата условия и изисквания;

3). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2). за Иван Кирилов Кочев- специалист по „електротехника“ не е 

посочен професионален опит, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.

10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

И). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Йорданка Здравкова Хаджиева -  специалист по „ВиК“ не е 

посочен професионален опит по години, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Стини“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

13. Оферта №13 подадена от „Еко-Хидро-90“ ООД - за участие по обособена позиция 

№4

13.1.Представената декларация по образец №7 от документацията за участие не е 

коректно попълнена от участника „Еко-Хидро-90“ ООД. Не са посочени всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.

13.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”
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A). В част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, 

1а) общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2015г.

Б). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) не са посочени специалист по електротехника и специалист по 

водоснабдяване и канализация.

B). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) липсва документ за доказване на професионална квалификация на 

специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

Г). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Иван Георгиев Якофов -  специалист по „здравословни и безопасни 

условия на труд“ не е декларирано удостоверение за завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа, съгл. ЗБУТ или еквивалентен курс на обучение , в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за 

участие в процедурата условия и изисквания;

Д). В представените документи липсва попълнен ЕЕДОП от Иван Георгиев Якофов, 

посочена като експерт на граждански договор - специалист по „здравословни и 

безопасни условия на труд“, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 

13.1.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Е.). В част IV: „Критерии за подбор” раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Ж). В представения ЕЕДОП от Пенчо Борисов Куков -  специалист по „електротехника“, 

на граждански договор, не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

3). В представения ЕЕДОП от инж. Борислав Кирилов Кузев -  специалист по „ОВ“ на 

граждански договор, не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Еко-Хидро-90“ ООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

14. Оферта №14 подадена от ,,Найс билдинг“ ЕООД - за участие по обособена 

позиция №2.

14.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 1а) за посочените обекти не са декларирани видовете СМР, точното 

позоваване на документ, орган издаващ документа, придружено с удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. Участникът не е приложил такива удостоверения, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.2 от документацията за 

участие в процедурата условия и изисквания;

Б). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2 за посочения инженерно-технически персонал не са посочени 

подробните данни по т. 10.3 , в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.

14.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

B). В част IV „Критерии за подбор” раздел Е: „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Е). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Найс билдинг“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

и/тмгл»
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15. Оферта №15 подадена от „Електра тим“ ООД - за участие по обособена позиция 

№4.

15.1.Представената декларация по образец №7 от документацията за участие е 

неправилно попълнена от участника „Електра тим“ ООД.

15.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част IV: „Критерии за подбор” раздел А, т.1: не е посочен критерий, липсва точно 

позоваване на документ.

Б). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 1а) за посочените обекти не са декларирани видовете СМР, точното 

позоваване на документ, орган издаващ документа, придружено с удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. Участникът е декларирал, но не е приложил такива 

удостоверения, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

B). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6 не се посочени функциите на изброените специалисти и не е 

деклариран техния опит, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.4 

от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

Г). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 9 участникът не е декларирал, че разполага с техническо оборудване, 

което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м фасадно скела, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

Д). В част IV: „Критерии за подбор” раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Е). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

ЬйгшяЖ
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Електра тим“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

16.Рферта №16 подадена от „Пикси строй“ ООД - за участие по обособена позиция

16.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие не е попълнена от 

другите двама управители на дружеството.

16.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информации за 

представителите на икономическия оператор“, не е попълнени от всички управители на 

дружеството.

Б). В част IV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност” не е попълнена в частта -  „уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа”, в 

съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

B). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не е публикуван Годишния финансов отчет за 2015г.

Г). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за посочения инженерно-технически персонал не са посочени 

подробните данни по т. 10.3., в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.

10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Д). В част IV: „Критерии за подбор” раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Е). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Пикси строй“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или

№3.
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допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

17,Оферта №17 подадена от „Ситистрой-92“ ЕООД - за участие по обособена 

позиция №2.

17.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие не е попълнена 

правилно, не е подчертано вярното обстоятелство.

17.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за посочения инженерно-технически персонал не са посочени 

подробните данни по т. 10.3., в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.

10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Б). В част IV „Критерии за подбор” раздел Е: „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и срок 

на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Ситистрой-92“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

18. Оферта №18 подадена от обединение „Оборище“ - за участие по обособена 

позиция №4.

18.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В представения ЕЕДОП от „СД Виана“ ООД:

- в част IV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност” не е попълнена в частта -  „уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа”, в 

съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

- не е подписан от двамата управители на дружеството;
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- в част IV „Критерии за подбор” раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление”, участникът не е декларирал прилагането на 

сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, както и не е посочил обхват, валидност 

и срок, в съответствие с т. 10.8 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания.

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не е публикуван Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2013г„ 2014г. и 2015г.

- в представения ЕЕДОП от Симеон Иванов Момчев -  ръководител на екипа, на 

граждански договор, формата на част III: „Основания за изключване“ не е попълнена;

- раздел В „Технически и професионални способности” на част IV: „Критерии за 

подбор” в т.2) попълнен в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 

от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

- част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ 

липсват данни за посочените специалисти, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания. 

Б). В представения ЕЕДОП от Анелия Апостолова Щуркова на граждански договор, 

специалист по „водоснабдяване и канализация“, част III: „Основания за изключване“ не 

е попълнена в цялост.

- част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) не е посочена документ за образование и сертификати, образователната институция, 

която е издала документа, номер и дата, не са посочени обекти доказващи опита в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за 

участие в процедурата условия и изисквания.

В). В част IV „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност” не е попълнена в частта -  „уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа”, в 

съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

Г). В представения ЕЕДОП от „Асф сървиз“ ЕООД:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не са публикуван Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2014г. и 2015г.

-в част IV: „Критерии за подбор”, раздел А: „Годност” не е попълнена в частта -  за всеки 

обект да се посочат данни за референциите - „уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа”, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

- в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Марио Михайлов Петров-технически ръководител, не е посочена образователната 

институция, която е издала дипломата, номер и дата, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

- в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, за Виргиния Любомирова Костадинова-специалист по „здравословни и 

безопасни условия на труд“, не е деклариран поне един въведен в експлоатация 

строителен обект, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

- в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, за Веселин Младенов-специалист по „електротехника“, не отговаря на 

изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания;

- липсват специалист по отопление и вентилация

- не са декларирани сертификати в съответствие с т. 10.8 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът обединение „Оборище“ може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

19. Оферта №19 подадена от „Енерджи ефект“ ЕАД - за участие по обособена 

позиция №4.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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19.1. Неправилно и непълно попълнена декларация по образец 7 от документацията за 

участие. Липсва декларация по образец 7А от документацията на лицата със статут, 

които им влияят за взимането на решения.

19.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A) В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Богдана Петрова Янакиева, ръководител екип не е посочена 

образователната институция, издала документа, номер на диплом, не са посочени обекти 

доказващи професионалния опит, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Б) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Владо -  специалист по „отопление и вентилация“, не са посочени 

трите имена на специалиста, не е посочена диплома, образователната институция, която 

е издала документа, номер и дата, не са посочени обекти доказващи професионалния 

опит, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията 

за участие в процедурата условия и изисквания.

B) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Веселин Вилхемов -  технически ръководител, не са посочени трите 

имена на специалиста, не е посочена диплома, образователната институция, която е 

издала документа, номер и дата, не е доказан професионален опит, в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

Е) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Виктор Терзиев -  специалист „електротехника“, не са посочени 

трите имена на специалиста, не е посочена диплома, образователната институция, която 

е издала документа, номер и дата, не е доказан професионален опит в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

Д) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Юри Георгиев -  специалист „водоснабдяване и канализация“, не
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са посочени трите имена на специалиста, не е посочена диплома, образователната 

институция, която е издала документа, номер и дата, не е доказан професионален опит, 

в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за 

участие в процедурата условия и изисквания.

Е) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Недялка Николаева Алипиева-специалист „качеството/отговорник 

по качеството, не е посочена образователната институция, която е издала 

удостоверението, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Ж) В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 2) за Недялка Николаева Алипиева -  специалист по „здравословни и 

безопасни условия на труд“, не е посочена образователната институция, която е издала 

документа, номер и дата, не са посочени обекти доказващи опита в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

3). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

И) В част IV „Критерии за подбор” раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление”, участникът не е декларирал обхват, валидност и 

срок за прилаганите сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 

10.8 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Й) В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не са публикуван Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2015 г.

К) Неправилно попълнена част II: „Информация за икономическия оператор“ , Раздел Б: 

„Информация за представителите на икономическия оператор“, в съответствие с 

изискванията на ЕЕДОП.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Енерджи ефект“ ЕАД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
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допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

20. Оферта №20 подадена от „Интерхолд“ ЕООД - за участие по обособена позиция 

№3.

20.1.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

в част IV: „Критерии за подбор” раздел Е: „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление”, участникът не е декларирал прилагането на 

сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, както и не е посочил обхват, валидност 

и срок, в съответствие с т. 10.8 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Интерхолд“ ЕООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

21.Оферта №21 подадена от „НСК-София“ ЕООД - за участие по обособена позиция 

№4.

21.1. Участникът не е представил Декларация по образец №2 от документацията за 

участие.

21.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, 

1а) общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския 

регистър се установи, че не е публикуван Годишния финансов отчет /Отчетите за 

приходите и разходите на дружеството за 2015г.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „НСК-София“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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22. Оферта №22 подадена от „Алфа Пи проджект“ ООД - за участие по обособена 

позиция №11.

22.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие не е попълнена 

правилно, не е подчертано вярното обстоятелство. (Забележката се отнася и за двамата 

управители: - Камен Колев Белчев, Бояна Иванова Петкова).

22.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

А). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, 16), участникът не е представил доказателство за извършена услуга -  

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен 

надзор, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване офертата, 

в съответствие с поставените от възложителя в т. 10.14 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания;

Б). В част IV: „Критерии за подбор” раздел В „Технически и професионални 

способности” за специалиста Мартин Димитров Иванов -  „строителен техник“ не е 

посочено местонахождението на учебното заведение, издала документа за завършено 

образование, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.15 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Алфа Пи проджект“ ООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

23. Оферта №23 подадена от консорциум „Д4 къмпани“ - за участие по обособена 

позиция №2.

23.1. Липсва правно основание за създаване на консорциума.

23.2. Не е представен ЕЕДОП за използването на капацитета на трети лица. В 

представените документи липсват документи за поетите от третите лица задължения, в 

съответствие с изискването на т. 11.3 от документацията. Когато участникът се позовава

www.so-oborishte.conn Страница 27 от 32

http://www.so-oborishte.conn


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните 

ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

23.3.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

-В представения ЕЕДОП от „Ф-строй“ ЕООД в част IV: „Критерии за подбор” раздел Г : 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, 

участникът не е декларирал валидност и срок, за прилагането на сертификатите ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“ не е посочен валидност на 

удостоверението.

Г). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста за контрол по качеството/отговорник по качеството 

Гергана Андонова Маркова не е посочена образователната институция, издала 

документа за завършено образование, не е посочен срок на валидност на представеното 

удостоверение, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Е). В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста по здравословни и безопасни условия на труд Цветан 

Цеков Петров не е посочена образователната институция, издала документа за 

завършено образование, не е посочен срок на валидност на представеното 

удостоверение, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът консорциум „Д4 къмпани“ може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

24. Оферта №24 подадена от „Никмар-София“ ЕООД - за участие по обособена 

позиция №4.
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24.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, 1а) не са посочени издател, номер на удостоверение, точно позоваване на 

документ в съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП.

Б). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за „ръководител обект“ - Петър Христов Петракиев не е посочена 

образователната институция, издала документа за завършено образование, не са 

посочени номер и дата в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

B). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за „техническия ръководител“ - Димитър Исаев Крумов не е посочена 

образователната институция, издала документа за завършено образование, не е посочен 

номер на документа, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Г). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста по „електротехника“ - Станислав Стоянов Стоянов не 

е посочена образователната институция, издала документа за завършено образование, не 

е посочен номер на документа, в съответствие с изрично поставените от възложителя в 

т. 10.4 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

Д). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста по „водоснабдяване и канализация“ - Катерина 

Георгиева Караиванова не е посочена образователната институция, издала документа за 

завършено образование, не са посочени номер и дата на документа, в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.

Е). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.2) за специалиста за „контрол по качество“ - Христослав Лазаров 

Христов не е посочена образователната институция, издала посоченото удостоверение 

за образование, не е посочен номер на документа, в съответствие с изрично поставените
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от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания.

Ж). В част IV „Критерии за подбор” раздел Г : „Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил обхват, валидност и 

срок на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в съответствие с т. 10.8 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания.

И). Не е попълнена Част VI: „Заключителни положения“.

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Никмар-София“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

25. Оферта №25 подадена от „Електро-соларни системи“ ООД - за участие по 

обособена позиция №1.

25.1. Декларация по образец №7 от документацията за участие не е попълнена правилно, 

не е посочен съдружникът Илиян Младенов Богданов.

25.2.По отношение на представения от участника Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП):

A). ЕЕДОП не е попълнен от другия управител на дружеството Любомир Стефанов 

Костов.

Б). В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“, не е попълнено полето за формата на 

представителство, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

B). В част IV: „Критерии за подбор раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, 

не са посочени уеб адреси, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП.

Е). В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, 1а) липсва точна идентификация на обектите, не са посочени уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, издател и номер 

на удостоверение, в съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП.

Д). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, 1а) 

общ оборот по години е неправилно попълнен. След извършена справка в Търговския
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регистър се установи, че не са публикувани Отчетите за приходите и разходите на 

дружеството за 2015г.

Е). В част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, не е 

деклариран конкретния оборот за 201 Зг., 2014г. и 2015г. съгласно изискванията на

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът „Електро-соларни системи“ ООД може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия.

Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на участниците 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок от пет работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително представената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са постъпили след крайния срок за 

получаване на офертите за участие.

Документите следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата на 

получаване настоящия протокол, в рамките на работното време на деловодството на СО- 

район „Оборище“ - до 17:00 часа.

Документите се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/които 

се подават документите.

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол ще се публикува в профила 

на купувача на район „Оборище“ -  СО, като в същия ден ще се изпрати до всички 

участници в процедурата.

ЕЕОДП.
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Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 02.12.2016г. в два 

оригинални екземпляра.

След извършване на гореописаните действия, коу^исията/Грг^тючи своята работа на този 

етап от процедурата.

0 п/7Д.-0
Председател: 1. Михаил Йолов   ,  , /  I

ч  ---------------------
финансов контрольор в район , Оборище ” -  СО 

и членове: /

2.Стефан Карагьозов    ' ТсД,

главен експерт в о/пдел „ ИИКРКТД“ в район „ Оборище ” - СО

3. Десислава Милева "ZAj v_ y ('—^  --------
главен юрисконсулш в отдел АИПНОЕПИ в район „ Оборище ” -  СО

4. Мария Дончева — —........— _______ ^ Z /X  <?

старши юрисконсулт отдел „АИПНО, европейски проекти, иновации , 

район „ Оборище /

v ^ n
5. Иван ГТотШв / У ~ -  ,. . ^

U  Т7

' ЧД X)

външен^ерсперт 

Резервни членове: .

1 з М
1 D “ V 1 ‘  ^1 .Райна Каро:

гла( ен е к е п е ,, И ДК РК ТД“ в район ,, Оборище — СО;

. ,Д  ; с
2.Бояна Габрова   Т Д |  С ^ 3 > ( ^ )

ста иди .юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „ Оборище ’ -  СО;
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