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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”, ул. „Петко Тодоров”,     

БЛОК  8 (по обособена позиция 2); 

 7. Обособена позиция № 7 - Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”, БЛОК  87  (по обособена 

позиция 3); 

 8. Обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  95  (по обособена 

позиция 4); 

 9. Обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Гоце 

Делчев”, ул. „Деян Белишки”, БЛОК  2  (по обособена позиция 1); 

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

и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”, ул. „Петко Тодоров”, БЛОК  8  (по обособена позиция 2); 

11. Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 

и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”,   БЛОК  87  (по обособена позиция 3); 

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

и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  95  (по обособена позиция 4), 

открита с Решение № РТР16-РД93-1 от 28.07.2016 г., назначена със Заповед №РТР16-

РД92-1/02.09.2016 г. в състав: 

Председател: Бистра Тънкашка – секретар на район „Триадица” 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 
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Членове: 1. Елица Семерджиева – ст.юрисконсулт отдел ПНОЧР; 

      2. Соня Павлова – гл.счетоводител на район „Триадица”; 

      3. инж. Елена Димитрова – началник отдел ИКИИ; 

      4. Евгения Чомпалова – външен експерт; 

      5. инж. Иван Попов – строителен инженер – външен експерт; 

      6. арх. Иван Шишков – главен архитект на район „Триадица 

 

Резервни членове: 1. Красимир Сърбински – началник отдел ФСД; 

   2. Славчо Томов – гл. специалист отдел ИКИИ; 

   3. Антоний Кръстев – заместник кмет на район „Триадица”; 

   4. София Вачева – юрисконсулт отдел ПНДЧР; 

   5. арх. Мария Букурещлиева – гл. експерт отдел УТКРКС 

 

и в присъствието на: 

• Ангел Христов Ангелов – упълномощен от Богдана Владимирова 

Хасърджиева, управител на „ЕН АР Консулт” ЕООД; 

• Силвия Живкова Желязкова – упълномощена от Юлиан Тодоров Димов, 

управител на „Пи Ес Пи” ЕООД; 

• Ренета Петрова Заркова – упълномощена от Надежда Симеонова Владова, 

управител на „Престиж-НС” ЕООД; 

• Хилмие Гюнер Садък - упълномощен от Димитър Златанов Хрусафов – 

управител на „Техно-енерджи” ООД; 

• Николай Иванов Достумски – упълномощен от Иван Миладинов Достумски, 

управител на „Стил Комплекс” ООД; 

• Димитър Иванов Рътаров – управител на „Радми 90” ООД; 
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• Биляна Йовова, Диана Ангелова и Димитър Иванов – представители на 

сдружение на собствениците за „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, БЛОК  2”; 

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП. 

На заседанието на комисията вместо Евгения Чомпалова – външен експерт 

присъства Красимир Сърбински – началник отдел ФСД. 

В срок са постъпили 32 оферти: 

№ Фирма Вх. № Час 
1. „СТ и КО-2000“ ООД РТР16-ТД26-2493/26.08.2016 г. 10:40 ч. 
2. „Софинвест“ ЕООД РТР16-ТД26-2506/29.08.2016 г. 10:09 ч. 
3. „БСК инженеринг“ АД РТР16-ТД26-2507/29.08.2016 г. 11:39 ч. 
4. „ЗИГ– Консулт“ ООД РТР16-ТД26-2513/29.08.2016 г. 14:41 ч. 
5. „Балгериан Експерт Консулт – 

БЕК“ ЕООД 
РТР16-ТД26-2521/30.08.2016 г. 11:49 ч. 

6. „Солартрисити“ ООД РТР16-ТД26-2522/30.08.2016 г. 11:52 ч.  
7. „Динел СН“ ЕООД РТР16-ТД26-2524/30.08.2016 г. 13:05 ч. 

 
  8. 

ЕТ „Строителен надзор-Татяна 
Немска“ 

РТР16-ТД26-2534/30.08.2016 г. 16:41 ч.  

9. „Плеядес България“ ООД РТР16-ТД26-2537/31.08.2016 г. 11:36 ч. 
10. „Б.И.С.-Инженеринг“ ЕООД РТР16-ТД26-2544/31.08.2016 г. 16:06 ч.  
11. „ВМЛ-Консулт“ ЕООД РТР16-ТД26-2545/01.09.2016 г. 09:39 ч. 
12. „Консултантска инженерна 

група“ ООД 
РТР16-ТД26-2546/01.09.2016 г. 10:19 ч. 

13. „ЕЕ София“ ДЗЗД  
(„Арете Строй“ ЕООД; 

„ПМ Архитекти“ ЕООД; 
„План консепт“ ЕООД; 

„Делстрой инженеринг“ ЕООД; 
„Никмар кънстракшън“ ЕООД) 

РТР16-ТД26-2547/01.09.2016 г. 10:28 ч. 

14. „Д и Д“ ООД РТР16-ТД26-2548/01.09.2016 г. 10:44 ч. 
15. „Аниди“ ЕООД РТР16-ТД26-2549/01.09.2016 г. 11:17 ч. 
16. ЕТ „Зоя Паскалева“ РТР16-ТД26-2550/01.09.2016 г. 11:19 ч. 
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17. „Линк-контрол“ ООД РТР16-ТД26-2551/01.09.2016 г. 11:28 ч. 
18. „ММ Конструкции“ АД РТР16-ТД26-2552/01.09.2016 г. 11:32 ч. 
19. „ЕП Консулт“ ЕООД РТР16-ТД26-2554/01.09.2016 г. 12:42 ч. 
20. „Българо-австрийска 

консултантска компания“ АД 
РТР16-ТД26-2556/01.09.2016 г. 12:45 ч. 

21. „Техно-енерджи“ ООД РТР16-ТД26-2557/01.09.2016 г. 12:54 ч.  
22. „Икар Консулт“ АД РТР16-ТД26-2558/01.09.2016 г. 13:12 ч. 
23. Обединение „ЕЕ Триадица – 

2016“ 
(„Стил комплекс“ ООД; 

„Ска Есб“ ЕООД) 

РТР16-ТД26-2565/01.09.2016 г. 14:52 ч. 

24. ЕТ „Камен Гоцев-Колъм“ РТР16-ТД26-2566/01.09.2016 г. 14:53 ч. 
25. „Престиж-Н.С.“ ЕООД РТР16-ТД26-2567/01.09.2016 г. 15:07 ч. 
26. „Сити Билд Студио“ ЕООД РТР16-ТД26-2568/01.09.2016 г. 15:15 ч.  
27. „ЕН АР Консулт“ ЕООД РТР16-ТД26-2570/01.09.2016 г. 15:21 ч. 
28. „Пи Ес Пи“ ЕООД РТР16-ТД26-2572/01.09.2016 г. 15:30 ч. 
29. „С Консулт“ ЕООД РТР16-ТД26-2574/01.09.2016 г. 15:41 ч. 
30. „Марибор-строй“ ЕООД РТР16-ТД26-2579/01.09.2016 г. 16:10 ч. 
31. „Арка Консулт“ ЕООД РТР16-ТД26-2581/01.09.2016 г. 16:27 ч. 
32. ДЗЗД „Саниране Триадица 

2016“ 
(„Радми 90“ ООД; „Български 
консултантски център“ ЕООД) 

РТР16-ТД26-2583/01.09.2016 г. 16:47 ч. 

 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл.103, ал.2 ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание както следва: 

1. Участникът „СТ и КО-2000“ ООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
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Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника.  

2. Участникът „Софинвест“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

3. Участникът „БСК инженеринг“ АД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 
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4. Участникът „ЗИГ – Консулт“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с чл.47, ал.2 от 

ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на представената оферта, 

председателят на комисията констатира, че ценовото предложение не е представено в  

запечатан плик и опаковката не съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Това обстоятелство не отговаря на изискванията на 

чл.47, ал.3 от ППЗОП и на точка 14.3. от документацията за участие „Опаковката 

включва документите по т. 13 от документацията за участие, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение”. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага на основание чл.107, т.1 от 

ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП  участникът „ЗИГ – Консулт“ ООД да 

бъде отстранен от по нататъшно участие в откритата процедура за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

5.Участникът „Балгериан Експерт Консулт – БЕК“ ЕООД е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 

и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

8 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

6. Участникът „Солартрисити“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

7. Участникът „Динел СН“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

8. Участникът ЕТ „Строителен надзор - Татяна Немска“ е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 

и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

9 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

9. Участникът „Плеядес България“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

10. Участникът „Б.И.С.-Инженеринг“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

11. Участникът „ВМЛ-Консулт“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

12. Участникът „Консултантска инженерна група“ ООД е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 

и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

13. Участникът „ЕЕ София” ДЗЗД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

14. Участникът „Д и Д“ ООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

15. Участникът „Аниди“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

12 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

16. Участникът ЕТ „Зоя Паскалева“ е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

17. Участникът „Линк-контрол“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

18. Участникът „ММ Конструкции“ АД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

19. Участникът „ЕП Консулт“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

14 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

20. Участникът „Българо-австрийска консултантка компания“ АД е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

21. Участникът „Техно-енерджи“ ООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

22. Участникът „Икар Консулт“ АД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

23. Участникът Обединение „ЕЕ Триадица – 2016” е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника.  

  

24. Участникът ЕТ „Камен Гоцев-Колъм“ е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

25. Участникът „Престиж-Н.С.“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

26. Участникът „Сити Билд Студио“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

27. Участникът „ЕН АР Консулт“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

28. Участникът „Пи Ес Пи“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

29. Участникът „С Консулт“ ЕООД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

30. Участникът „Марибор-строй“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

31. Участникът „Арка Консулт“ ЕООД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

32. Участникът ДЗЗД „Саниране Триадица-2016” е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 

с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. Представителите на участниците не пожелаха да подпишат техническото 

предложение, а подписаха само плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участника. 

 

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

обособена позиция № 1 от предмета на поръчката „Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Гоце Делчев”, 

ул. „Деян Белишки”, БЛОК  2” не е подадена нито една оферта. 

Комисията предлага на основание чл.110, ал.1, т.1 да бъде прекратена 

процедурата по обособена позиция № 1 от предмета на поръчката „Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, БЛОК  2”, тъй като за тази позиция не е 

подадена нито една оферта. 

На 07.09.2016г. се състоя второто заседание на комисията за провеждане на 

открита процедура за обществена поръчка с предмет „Обновяване за енергийна 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 

община, район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 

18/02.02.2015г., по 12 обособени позиции”,  

открита с Решение № РТР16-РД93-1 от 28.07.2016 г., назначена със Заповед №РТР16-

РД92-1/02.09.2016г. в състав: 

Председател: Бистра Тънкашка – секретар на район „Триадица” 

Членове: 1. Елица Семерджиева – ст.юрисконсулт отдел ПНОЧР; 

      2. Соня Павлова – гл.счетоводител на район „Триадица”; 

      3. инж. Елена Димитрова – началник отдел ИКИИ; 

      4. Евгения Чомпалова – външен експерт; 

      5. инж. Иван Попов – строителен инженер – външен експерт; 

      6. арх. Иван Шишков – главен архитект на район „Триадица 

Комисията  разгледа документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

констатира следното: 

 

Обособена позиция № 2 от предмета на поръчката „Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”, ул. „Петко Тодоров”, БЛОК  8” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните участници: 

• „ЕЕ София” ДЗЗД; 

• „ММ Конструкция” АД; 

• „Пи Ес Пи” ЕООД 

 

„ЕЕ София” ДЗЗД 

След разглеждането на документите, представени от участника по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП, комисията установи следните непълноти и несъответствия: 
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район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

• в представения ЕЕДОП от „Арете строй” ЕООД водещ партньор в 

обединението: 

• в част II „Информация за икономическия оператор” на раздел А  „Информация за 

икономическия оператор” буква а) на графата „Форма на участие” не е 

попълнена ролята на икономическия оператор в група; 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• 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; 

• представеният сертификат от „Арете строй” ЕООД - ISO 9001:2008 е с изтекъл  

срок на валидност  - до 15.08.2016г. 

• съгласно изискванията на Възложителя, заложени в подточка 2 на т. III.1.3) 

Технически и професионални възможности  от обявлението за поръчката, 

участникът „Арете строй” ЕООД следва да представи (декларира) в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за 

обстоятелствата за строителството, изпълнено през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с 

предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
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мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания. Участникът не е приложил такива удостоверения.  

- в представения ЕЕДОП от „ПМ архитекти” ЕООД – партньор в 

обединението: 

• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

- в представения ЕЕДОП от „План консепт” ЕООД – партньор в 

обединението: 

• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

- в представения ЕЕДОП от „Делстрой” ЕООД – партньор в обединението: 

• 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” не 
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е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

- в представения ЕЕДОП от „Никмар кънстръкшън” ЕООД - партньор в 

обединението : 

• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

• в поле 1а) в раздел В  „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” участникът е посочил строителна дейност, приключена 

на 13.06.2011г.. Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в подточка 

2 на т. III.1.3) Технически и професионални възможности,  Изисквано 

минимално/ни ниво/а от обявлението за поръчката, участникът доказва опит 

за изпълнение на поръчката за последните 5 години считано от датата на 

подаване на офертата. 

- в представения ЕЕДОП от „БУЛТЕРМОСТРОЙ” ЕООД: 

• в раздел А на част II „Информация за икономическия оператор” в графата 

„Форма на участие” участникът неправилно е посочил отговор „да”. 
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„БУЛТЕРМОСТРОЙ” ЕООД не е посочен като партньор в обединението в 

приложения договор; 

• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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. 

- представеният ЕЕДОП от Пламен Димитров проектант по част 

„Конструкции”  е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 

изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Димитър Илиев проектант по част „Електро” и 

част „Пожарна безопасност”   е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с 

условията и изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Мария Младенова проектант по част „ВиК” е 

коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на 

възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Владимир Карапетров проектант по част „ОВ” и 

част „Енергийна ефективност” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с 

условията и изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Метакса Метаксов проектант по част „ПБЗ” и 

част „План за управление на строителните отпадъци“ е коректно попълнен 

ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на възложителя. 
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- представеният ЕЕДОП от Иванка Петрова Технически контрол по част 

„Конструкции” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 

изискванията на възложителя. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ЕЕ София” ДЗЗД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„ММ Конструкция” АД 

След разглеждането на документите, представени от участника по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП, комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

- в представения от участника ЕЕДОП: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” графата „Ако е необходимо, моля 

да представите подробна информация за представителството” не е попълнена, в 

съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 

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; 

• в т.1 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е попълнен уеб 

адреса на органа или службата, издаващи документа, както и № на документа; 
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•  раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление” на част IV „Критерии за подбор” не е попълнен в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

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

способности“, т. 2 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Невян Симеонов – ръководител екип, не е 

доказан професионалния опит в техническото ръководство с посочване на най-

малко на един въведен в експлоатация строителен обект, както и не е посочен 

№ на дипломата и образователната институция, издала документа, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 2 за Стоян Джамбазов- специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството не е посочен № на дипломата за висше 

образовование, образователната институция издала документа и удостоверение   

за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 2 за Веселин Стаменов- специалист по здравословни и 

безопасни условия на труд не е попълнена, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 
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• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Коста Дедов: 

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

способности“, т. 2 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на лицето, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания, 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Красимир Крачанов: 

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

способности“, т. 2 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на лицето, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания, 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Петко Стефанов: 

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

способности“, т. 2 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на лицето, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания, 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 
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- в представения ЕЕДОП от Валентин Елисаветов: 

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

способности“, т. 2 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на лицето, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания, 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на арх. Веселин Отонов -  част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Добри Котев  - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Недко Недков -  част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Първолета Жекова - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Гергана Русева - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Анна Петкова - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 
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- в представения ЕЕДОП на Благовест Бошев - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Цвета Ангелова - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП на Павлинка Тодорова - част VI „Заключителни 

положения” не е попълнена в съответствие с изискванията за попълване на 

ЕЕДОП. 

- в представената декларация на участника „ММ Конструкция” АД (образец 

№7 от документацията за участие) не са посочени всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ММ Конструкция” АД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Пи Ес Пи” ЕООД 

След разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията установи 

следните непълноти и несъответствия: 

- в ЕЕДОП, представен от участника: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 
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икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален  данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици; 

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

способности“, т. 2 за Симеон Тодоров- технически ръководител не е посочен № 

на дипломата за висше образовование в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

• 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 номер на сертификатите. 

- представеният ЕЕДОП от Владимир Александров  проектант по част 

„Архитектурна” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 

изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Даниела Кънева  проектант по част „Конструкции” 

, част „ПБЗ” и част „План за управление на строителните отпадъци“ е коректно 

попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Ана Димова  проектант по част „Електро” е 

коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на 

възложителя. 

- в представеният ЕЕДОП от Марина Гълъбова: 

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

способности“, т. 6 за Марина Гълъбова по част „ВиК” не е посочен № за  пълна 

проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в 

който се посочва професионалната компетентност на лицата в съответствие с 
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изрично поставените от възложителя в т. 10.5.1 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

- представеният ЕЕДОП от Владимир Канев  проектант по част „ОВ” и част 

„Енергийна ефективност” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с 

условията и изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Георги Грозданов  проектант по част „Пожарна 

безопасност” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 

изискванията на възложителя. 

- представеният ЕЕДОП от Христофор Найденов  технически контрол по част 

„Конструкции” е коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 

изискванията на възложителя. 

- в представения ЕЕДОП от Мария Стоянова: 

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

способности“, т. 6 за Мария Симеонова не е посочен № на дипломата за средно 

образование в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

- в представените документи липсва попълнен ЕЕДОП от Христо 

Ставракиев - Специалист по електротехника, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 13.1.3 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания.   

- 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 в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Пи Ес Пи” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обособена позиця № 3 от предмета на поръчката „Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  87” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните участници: 

• „Д и Д” ООД; 

• „Обединение „ЕЕ Триадица-2016”; 

• „Марибор-Строй” ЕООД; 

• ДЗЗД „Саниране Триадица 2016”; 

• „Престиж А.С.” ЕООД 

 

„Д и Д” ООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

• в ЕЕДОП представен от участника „Д и Д” ООД: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” графата „Ако е необходимо, моля 

да представите подробна информация за представителството” не е попълнена, в 

съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

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

способности“, т. 6 не е деклариран подробно опита в упражняване на 

професионалната квалификация/специалност на Мустафа Камберов, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 
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• в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6 не е деклариран подробно опита в упражняване на 

професионалната квалификация/специалност на Кирил Ушев, в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е деклариран подробно опита в упражняване на 

професионалната квалификация/специалност на Людмила Кръстева, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е деклариран подробно опита в упражняване на 

професионалната квалификация/специалност на Невена Радева, в съответствие 

с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие 

в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е посочен документа на Станислав Стефанов за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност или еквивалент, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

• част VI „Заключителни положения” не е подписана от всички лица по чл.40, 

ал.1, т.1 от ППЗОП. 

- представеният ЕЕДОП от ЕТ „Стилмерс – Димитър Попов” е коректно 

поълнен в съответсвие с условията и изискванията на възложителя. 
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Д и Д” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обединение „ ЕЕ Триадица -2016” 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения  ЕЕДОП от „Стил Комплекс” ООД: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• т.1а) на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV не е 

попълнена в частта – „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. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Иван Достумски, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 
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• в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Миладин Достумски, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Васил Янакиев, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Кирил Киров в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Стефан Георгиев в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 на Васил Достумски - специалист за контрол по 

качеството/отговорник по качеството липсва № на удостоверение за 

правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност, в съответствие с изрично поставените 
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от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

• раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление” на част IV „Критерии за подбор” не е попълнен в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП,  

- в представения  ЕЕДОП от „СИА ЕСБ” ЕООД:  

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• т.1а) на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV не е 

попълнена в частта – „уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа”. 

- в представения ЕЕДОП от арх. Елена Ценова: 

• не е попълнена т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”. 

- в представения ЕЕДОП от Станимир Георгиев – проектант по част 

„Електро”: 

• не е попълнена т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”. 

- в представения ЕЕДОП от Даниел Господинов – проектант по част „ВиК”: 

• не е попълнена т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”. 

- в представения ЕЕДОП от Гриор Здравков – проектант по част „ОВ” и част 

„Енергийна ефективност”: 
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• не е попълнена т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”. 

- в представения ЕЕДОП от Таня Николова – Технически контрол по част 

„Конструкции”: 

• не е попълнена т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”. 

- в представения ЕЕДОП от Васил Янакиев – Специалист по 

електротехника: 

• не е попълнена т.6 на част IV „Критерии за подбор” на раздел В „Технически и 

професионални способности”. 

- в представения ЕЕДОП от Кирил Киров – Специалист по водоснабдяване и 

канализация: 

• не е попълнена т.6 на част IV „Критерии за подбор” на раздел В „Технически и 

професионални способности”. 

- в представения ЕЕДОП от Стефан Георгиев – Специалист по отопление и 

вентилация: 

• не е попълнена т.6 на част IV „Критерии за подбор” на раздел В „Технически и 

професионални способности”. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Обединение „ ЕЕ Триадица -2016” следва да представи нов 

ЕЕДОП и/или допълнително документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Марибор – Строй” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

-     в представения  ЕЕДОП от ”Марибор-Строй” ЕООД: 
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приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

• в част III „Основания за изключване“, раздел Г участникът не е посочил 

специфичните национални изисквания за изключване, съгласно т. 7.11. от 

документацията за участие; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Невян Симеонов - ръководител на екипа и не е 

доказан професионалния опит в техническото ръководство чрез посочване на 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект., в съответствие с 

изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Никола Георгиев, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Асен Сантов и не е посочена образователната 

институция, издала диплом за завършено образование , в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Тончо Иванов, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 
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• в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6 е посочен Николай Зайков като специалист „ОВ” с посочен 

издател на дипломата УАСГ. УАСГ не подготвя специалисти по „ОВ” и трябва 

да се посочи друг специалист по „ОВ”, който да отговаря на изискванията, 

посочени в т.10.5.2. от документацията за участие - Специалист по отопление и 

вентилация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и 

придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три 

години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.   

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

способности“, т. 6 за специалистта за контрол по качеството/отговорник по 

качеството Стоян Джамбазов не е посочен № на диплом за завършено  висше 

образовование и не е посочен издателя на удостоверението за  правоспособност 

за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие 

на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за 

безопасност, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 за специалист по здравословни и безопасни условия на труд 

Огнян Беширов не  е посочен издателя на удостоверението и 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. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

• в част IV „Критерии за подбор” раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил 

обхвата и валидността на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в 
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съответствие с т. 10.10 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена, съгласно изискванията на 

ЕЕДОП 

- в представения ЕЕДОП от Ивайло Лиловски: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Цветомир Ботев: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Лидия Полухина: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 
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• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Надка Столиова: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Стоянка Николова: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 

- в представения ЕЕДОП от Аксения Мутафчиева-Тотева: 

• раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” на част III 

„Основания за изключване” не е попълнен от лицето; 

• раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски” на част III „Основания за изключване” не е 

попълнен от лицето; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП. 
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Марибор – Строй” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

ДЗЗД „Саниране Триадица 2016”  

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

• 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; 

- в представения  ЕЕДОП от ”Радми 90” ООД: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” не е попълнен в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 
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• в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 6 не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност на Димитър Рътаров, не е доказан  професионалния 

опит в техническото ръководство чрез въвеждане най-малко на един конкретен  

в експлоатация строителен обект, не е посочен № на дипломата за завършено 

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

10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан пет години професионален опит като технически 

ръководител на Катя Иванова и не е посочен № на дипломата за завършено 

образование, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан три години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност на Денчо Денчев и  не е посочен 

№ на дипломата за завършено образование, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан три години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност на Иван Демирев и  не е 

посочен № на дипломата за завършено образование, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е доказан три години опит в упражняване на 

професионалната си квалификация/специалност на Наташа Иванова и не е 
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посочен № на дипломата за завършено образование, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в 

процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 не е посочен № на дипломата за завършено образование на 

Гечко Гечев , в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

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

способности“, т. 6 за специалистта по здравословни и безопасни условия на труд 

Адриана Рътарова не е доказан професионалния опит в осигуряване на здравосл. 

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

експлоатация конкретен строителен обект, в съответствие с изрично поставените 

от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

• в част IV „Критерии за подбор” раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа, 

в съответсвие с изискванията на ЕООД за двата сертификата; 

• част VI „Заключителни положения” не е подписана от всички лица по чл.40, 

ал.1, т.1 от ППЗОП. 

- В представеният ЕЕДОП на „Български консултантски център” ЕООД : 

• не е попълнен в раздел Б „Информация за представителите на икономическия 

оператор” част II „Информация за икономическия оператор”; 

• не е попълнена т.10 на раздел В „Технически и професионални способности” 

част IV „Критерии за подбор”, тъй като в раздел Г „Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва” на  В „Технически и професионални способности” е посочено „да”; 
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• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

- в представения ЕЕДОП на Мирослав Милушев – проектант част 

„Конструкции”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 

• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Любомир Колев – технически контрол по част 

„Конструкции”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 

• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Ради Велчевски –проектант част „Електро”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 
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• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Славка Добрева –проектант част „ВиК”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 

• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Евгения Божанкова – проектант част „ОВ”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 

• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Златко Златков – проектант част „Енергийна 

ефективност”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 

• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- в представения ЕЕДОП на Росен Ковачев – проектант част „Пожарна 

безопасност”: 

• в част II „Информация за икономическия оператор”, раздел А „Информация 

за икономическия оператор”, форма на участие е неправлно попълнена; 
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• в точка 2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е посочен 

уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на 

документа, в съответсвие с изискванията на ЕООД; 

- не е представена декларация Образец №7 от документация за участие от 

„Радми 90” ООД и „Български консултантски център ” ЕООД с посочване 

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

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът ДЗЗД „Саниране Триадица 2016” следва да представи нов ЕЕДОП 

и/или допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Престиж А.С.” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

• в представения ЕЕДОП от „Престиж А.С.” ЕООД: 

• Формата на участие на раздел А „Информация за икономическия оператор” на 

част II „Информация за икономическия оператор” не е попълнена правилно. За 

изпълнение на поръчката участникът е посочил, че ще използва подизпълнител. 

• т.1 и т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не са 

попълнени коректно, съгласно изискването на ЕЕДОП; 

• т.1а) на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” не е попълнена, съласно изискването на ЕЕДОП – липсва 

дата на която е приключило изпълнението на строителната дейност, вида на 

документа и посочване на орган или служба, издаващи документа; 

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за ръководителя на екипа Евгени Симеонов не е доказан 
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опита в упражняване на професионалната квалификация/специалност и не е 

доказан опита в техническото ръководство с посочване на най-малко на един 

въведен в експлоатация строителен обект, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за техническия ръководител Младенка Младенова не е 

доказан опита в упражняване на професионалната квалификация/специалност, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията 

за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по електротехника Страшимир Гълъбов не е 

доказан опита в упражняване на професионалната квалификация/специалност, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията 

за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по водоснабдяване и канализация Венета 

Тодорова не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по отопление и вентилация Владимир 

Карапетров не е доказан опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” на специалистта за контрол по качеството/отговорник по 
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качеството Василка Сидерова удостоверението за правоспособност за контрол 

върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент не е посочен издателя на удостоверението, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;  

• в част IV „Критерии за подбор” раздел Г „Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление”, участникът не е посочил 

обхвата и срока на валидност на сертификатите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, 

в съответствие с т. 10.10 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания; 

- в представения ЕЕДОП на „Селко 7” ЕООД: 

• Формата на участие на раздел А „Информация за икономическия оператор” 

на част II „Информация за икономическия оператор” не е попълнена 

правилно. За изпълнение на поръчката участникът е посочил, че ще използва 

подизпълнител. 

•  не е попълнен раздел Б "Информация за представителите на икономическия 

оператор” на част II "Информация за икономическия оператор; 

• 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” 

не е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Престиж А.С.” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обособена позиця № 4 от предмета на поръчката „Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  95” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните участници: 

• „Техно Енерджи” ООД; 

• „Сити Билд Судио” ЕООД 

 

„Техно-Енерджи” ООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в  представения ЕЕДОП на „Техно-Енерджи” ООД: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” не е попълнен коректно в 

съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за техническия ръководител Ивайло Юруков не е посочена 

образователната институция, издала документа за завършено образование, в 

съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията 

за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по отопление и вентилация Стоян Трампов 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

51 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

не е посочена образователната институция, издала документа за завършено 

образование, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по електротехника Руско Русев не е 

посочена образователната институция, издала документа за завършено 

образование, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.5.2 от 

документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• не е посочен проектант по част „ПБЗ”, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.5.1 от документацията за участие в процедурата условия и 

изисквания;  

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Техно Енерджи” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Сити Билд Студио” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Сити Билд Студио” ЕООД: 

• в раздел В „Технически и професионални способности” на част IV в т.6 за 

ръководителя на екипа инж. Тодор Митев не е деклариран подробно 

професионалният опит в техническото ръководство с посочване  на един въведен в 

експлоатация строителен обект и не е доказан опита в упражняване на 

професионалната квалификация/специалност, в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;  
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за техническия ръководител Мустафа Камберов не е 

деклариран подробно опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по електротехника Тодор Тодоров не е 

деклариран подробно опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по водоснабдяване и канализация Людмила 

Кръстева не е деклариран подробно опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” за специалистта по отопление и вентилация Донка 

Радомирова не е деклариран подробно  опита в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност, в съответствие с изрично поставените от възложителя 

в т. 10.5.2 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;  

• Не представено удостоверение за добро изпълнение на  строителство сходно в 

предмета на поръчката изпълнено през последните три години считано от датата 

на подаване на оферта за участие в процедурата в съответствие с изискванията 

на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. 

- Представеният ЕЕДОП на ЕТ „Стилмерс – Димитър Попов” е коректно 

попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на възложителя. 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Сити Билд Студио” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП 

и/или допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

Обособена позиця № 5 от предмета на поръчката „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Гоце Делчев”, ул. „Деян 

Белишки”, БЛОК  2 (по обособена позиция 1)” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните участници: 

• „Софинвест” ЕООД; 

• „БСК инженеринг” АД; 

• „Линк контрол” ООД; 

• „ЕН АР Консулт” ЕООД 

 

 

„Софинвест” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Софинвест” ЕООД: 

• в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя” в раздела „Информация за процедурата за 

възлагане на обществена поръчка” не е попълнено името на възложителя на 

поръчката и  названието на поръчката; 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• в част IV „Критерии за подбор” на раздел А „Годност” неправилно са попълнени 

т.1 и т.2, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП; 

• неправилно попълнена част V „Намаляване броя на квалифицираните 

кандидати”; 

• непопълнена част VI „Заключителни положения”, в съответствие с изискванията 

на ЕЕДОП; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Софинвест” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„БСК инженеринг” АД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в попълнения ЕЕДОП на „БСК инженеринг” АД: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” не е попълнена графата за 
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

предоставяне на подробна информация за представителството, в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

- в приложената декларация (образец №7А) от документацията за участие 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 за тримата членове на УС на дружеството, не е подчертан 

верният отговор по т. 3.  

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „БСК инженеринг” АД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Линк контрол” ООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- не е представена декларация образец №7 от документацията за участие с 

посочване  на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.  
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Линк контрол” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„ЕН АР Консулт” ЕООД          

 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ЕН АР Консулт” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 



 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 

София; ул. „Алабин“ № 54                                                          e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

тел.: 8054 101, факс: 981 17 91, 8054 114                                           www.triaditza.org  

 

57 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, 

район „Триадица", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", 

приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции 

 

Обособена позиця № 6 от предмета на поръчката „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”, ул. „Петко 

Тодоров”, БЛОК  8 (по обособена позиция 2)” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните участници: 

• „БИС инженеринг” ЕООД; 

• „Консултантска инженерна група” ООД; 

• „ИКАР консулт” АД; 

• „ С Консулт” ЕООД 

 

„БИС инженеринг” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от участника „БИС инженерин” ЕООД: 

• в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя” в раздела „Информация за процедурата за 

възлагане на обществена поръчка” не е попълнено името на възложителя на 

поръчката и  названието на поръчката; 

• в раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II „Информация за 

икономическия оператор” не е попълнена обособената позиция, по която участва 

участникът, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП; 

непопълнена т.1б) на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор”; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „БИС инженеринг” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Консултантска инженерна група” ООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Консултантска инженерна група” ООД: 

• в раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение” на част III „Основания за изключване”, участникът е 

отговорил с „не” на въпроса в графата „Може ли икономическия оператор да 

потвърди, че, а) не е виновен за подаване на неверни данни……” . Участникът 

да посочи потвърждава ли отговор “не” на поставения въпрос; 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” не е попълнена графата за 

предоставяне на подробна информация за представителството, в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• документът не е подписан от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП. 
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Консултантска инженерна група” ООД следва да представи нов 

ЕЕДОП и/или допълнително документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

„ИКАР консулт” АД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от участника: 

- 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 

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; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ИКАР консулт” АД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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„С Консулт” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от участника „С Консулт” ЕООД: 

• в раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II „Информация за 

икономическия оператор”  участникът неправилно е попълнил „Формата за 

участие”; 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за икономическия оператор” не е попълнена графата за 

предоставяне на подробна информация за представителството, в съответствие с 

изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• непопълнена част VI „Заключителни положения”. 

- в представения ЕЕДОП от „Диамант БГ” ЕООД – подизпълнител: 

• в раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II 

„Информация за икономическия оператор”  участникът неправилно е 

попълнил „Формата за участие”; 
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• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на 

част II “Информация за икономическия оператор” не е попълнена графата за 

предоставяне на подробна информация за представителството, в 

съответствие с изискванията за попълване на ЕЕДОП; 

• 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” 

не е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания 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; 

• в част VI „Заключителни положения” неправилно е посочен за възложител на 

обществената поръчка СО - район „Надежда”. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „С Консулт” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обособена позиця № 7 от предмета на поръчката „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”, БЛОК  87  (по 

обособена позиция 3)” 

Комисията установи, че по тази позиция е подал оферта само един участник – 

ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска”. 
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ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска”: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• т.2 на раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор” не е попълнена, в 

съответствие с изискванията на т.8.3 и т.8.4 от документацията за участие; 

• не е попълнена т.10 на раздел В „Технически и професионални способности” на 

част IV „Критерии за подбор”, тъй като участникът е посочил, че ще ползва 

подизпълнител – фирма „Ефектива” ЕООД; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена; 

- в представения ЕЕДОП на „Ефектива” ЕООД: 

• раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II „Информация за 

икономическия оператор”  неправилно е попълнена „Формата за участие”; 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 
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предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• не е попълнен раздел А „Годност” на част IV „Критерии за подбор”; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена и не е посочена дата и 

място, в съответствие с изискванията на ЕЕДОП. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска” следва да представи нов 

ЕЕДОП и/или допълнително документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обособена позиця № 8 от предмета на поръчката „Изготвяне оценка на 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  95  (по 

обособена позиция 4)” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните  участници: 

• „СТ и КО – 2000” ООД; 

• „Балгериан експерт консулт -БЕК” ЕООД; 

• „ВМЛ консулт” ЕООД; 

• ЕТ „Зоя Паскалева” 

• ЕТ „Камен Гоцев – Колъм” 
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„СТ и КО – 2000” ООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на участника „СТ и КО-2000” ООД: 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• неправилно попълнена част V „Намаляване броя на квалифицираните 

кандидати”; 

• липсва подпис на участника на ЕЕДОП. 

- приложената декларация (образец 7А)  не е подписана от участника. 

- в представения ЕЕДОП на подизпълнителя „Ателие Димови” ЕООД: 

• раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II „Информация за 

икономическия оператор” е попълнена с данни за основния участник , вместо с 

данни за подизпълнителя; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по 
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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; 

• неправилно попълнена част V „Намаляване броя на квалифицираните 

кандидати”; 

- не е приложена декларация образец №7 от документацията за участие за 

„Ателие Димови” ЕООД. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „СТ и КО-2000” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Балгериан експерт консулт - БЕК” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от „Балгериан експерт консулт - БЕК” ЕООД: 

• в част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащи орган или възложителя” неправилно е попълнено името на 

възложителя на поръчката и наименованието на поръчката; 

• 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” 

не е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ 

от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата 

на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален  

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Балгериан експерт консулт – БЕК” ЕООД следва да представи 

нов ЕЕДОП и/или допълнително документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„ВМЛ консулт” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от участника „ВМЛ консулт” ЕООД: 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• неправилно попълнена част V „Намаляване броя на квалифицираните 

кандидати”; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ВМЛ консулт” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

ЕТ „Зоя Паскалева” 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на ЕТ „Зоя Паскалева”: 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът ЕТ „Зоя Паскалева” следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

ЕТ „Камен Гоцев – Колъм” 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на ЕТ „Камен Гоцев – Колъм”: 
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• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II “Информация за за икономическия оператор” не е попълнена; 

• раздел А „Информация за икономическия оператор” на част II „Информация за 

икономическия оператор”  неправилно е попълнена „Формата за участие”; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• част VI „Заключителни положения” не е попълнена; 

- в представения ЕЕДОП от „Енерджи Про ДМ” ООД: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• в част VI „Заключителни положения” е попълнена обявена поръчка от друг 

възложител – СО -  район Надежда. 
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На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът ЕТ „Камен Гоцев - Колъм” следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

Обособена позиця № 9 от предмета на поръчката „Обособена позиция №9 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к.”Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, БЛОК  

2  (по обособена позиция 1)” 

Комисията установи, че по тази позиция е подал оферта само един участник – 

„Аниди” ЕООД. 

„Аниди” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от „Аниди” ЕООД: 

• в т.6 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

„Критерии за подбор” не е посочен опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на 

минимум 1 /един/ сходен обект за инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката на участника, в съответствие с изискването на 

точка 10.15. от документацията за участие. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Аниди” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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Обособена позиця № 10 от предмета на поръчката „Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к.”Стрелбище”, ул. „Петко Тодоров”, БЛОК  8  (по обособена позиция 

2)” 

Комисията установи, че по тази позиция е подал оферта само един участник – 

„АРКА Консулт” ЕООД. 

 

„АРКА Консулт” ЕООД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП от „АРКА Консулт” ЕООД: 

• раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на 

част II “Информация за икономическия оператор” не е попълнена; 

• 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” не 

е попълнен, в съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за 

участие -  Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на 

основания 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; 

• Част VI „Заключителни положения” не е попълнена. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „АРКА Консулт” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Обособена позиця № 11 от предмета на поръчката „Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к.”Стрелбище”,   БЛОК  87  (по обособена позиция 3)” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните  участници: 

• „Динел СН” ЕООД; 

• „ЕП Консулт” ЕООД; 

 

„Динел СН” ЕООД  

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

-  в представения ЕЕДОП от „Динел СН” ЕООД: 

• в част III „Основания за изключване” на раздел В „Основания за свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение” не е 

попълнена графата икономическият оператор извършил ли е тежко 

професионално нарушение; 

• в част III „Основания за изключване” на раздел В „Основания за, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение” не е 

попълнена графата икономическият оператор сключил ли е споразумения с 

други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията; 

• не е попълнена част VI „Заключителни положения”. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Динел СН” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 
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Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„ЕП Консулт” ЕООД  

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

• в представения ЕЕДОП на „ЕП Консулт” ЕООД: 

• 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” не е попълнен, в съответствие с 

изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  Участникът следва да 

предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 

• в т.6 на раздел В „Технически и професионални способности” на част IV 

“Критерии за подбор” посочените двама експерти не отговарят на условията, 

посочени в документацита в т.10.15. – участникът да разполага с двама 

експерти с  минимална образователно-квалификационна степен –  средно или 

висше строително-техническо образование; 

• не е попълнена част VI „Заключителни положения”. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „ЕП Консулт” ЕООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 
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Обособена позиця № 12 от предмета на поръчката „Инвеститорски контрол по 

време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к.”Стрелбище”,  БЛОК  95  (по обособена позиция 4)” 

Комисията установи, че по тази позиция са подали оферти следните  участници: 

• „Солартрисити” ООД; 

• „Плеядес България” ООД; 

• „Българо-австрийска консултантска компания” АД 

 

„Солартрисити” ООД  

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Солартрисити” ООД: 

• в графата „За коя обществена поръчка се отнася” на част I „Информация за 

процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или 

възложителя” е попълнена обособената позиция, по която се кандидатства,  

вместо названието на поръчката и грешно е посочено името на възложителя на 

поръчката; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания 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; 
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• непопълнена т.1б) на раздел В „Технически и професионални способности”  на 

част IV „Критерии за подбор”, в съответствие с изискването на ЕЕДОП, а е 

посочено, че в документацията е приложен списък като Приложение 1; 

• не попълнена т.2 на раздел В „Технически и професионални способности”  на 

част IV „Критерии за подбор”, в съответствие с изискването на ЕЕДОП, а е 

посочено, че в документацията е приложен списък като Приложение 2; 

• в т.6 на раздел В „Технически и професионални способности”  на част IV 

„Критерии за подбор” е посочен колектив и няма описан, в съответствие с точка 

10.15. от документацията за участие, инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката; 

• 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 точка 10.14. от документацията за участие. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Солартрисити” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

 „Плеядес България” ООД  

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Плеядес България” ООД: 

• в раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на част 

II „Информация за икономическия оператор” графата за предоставяне на 

подробна информация за представителството не е попълнена; 
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• в т.2 на раздел В „Технически и професионални способности” на част   IV 

„Критерии за подбор”  не е посочен   опит в осъществяване на инвеститорски 

контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 

1 /един/ сходен обект на лицата от инженерно-технически персонал на 

участника за изпълнение на поръчката и посоченият експерт инж.Боян 

Младенов няма средно или висше строително – техническо образование, в 

съответствие с точка 10.15. от документацията за участие; 

• ЕЕДОП не е подписан от лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП      

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол участникът „Плеядес България” ООД следва да представи нов ЕЕДОП и/или 

допълнително документи, с които да отстрани установените несъответствия. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

„Българо-австрийска консултантска компания” АД 

След разглеждането на документите комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- в представения ЕЕДОП на „Българо-австрийска консултантска компания” 

ООД: 

• в раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор” на 

част II „Информация за икономическия оператор” графата за предоставяне на 

подробна информация за представителството не е попълнена; 

• 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” не е попълнен, в 

съответствие с изискването на т. 7.11. от документацията за участие -  

Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния 




