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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ” 

гр.София 1303, бул.”Ал.Стамболийски”,62, тел.02/9814364, ф.02/9870794, info@so-vazrajdane.bg  

 
 
  

ПРОТОКОЛ № 1 
на основание чл.103 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки  

 
Днес, на 29.11.2019 г. се състоя публично заседание на Комисията, назначена 

от Кмета на район „Възраждане” със Заповед №РВЕ19-РД09-261/29.11.2019г. за 
разглеждане и оценка на получени оферти в процедура „Публично състезание“ за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: услуга и обект: Упражняване на 
строителен надзор по време на строителството на обект: „Пететажна 
жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО” в поземлен имот с 
идентификатор 68134.304.305, планоснимачен № 24, УПИ І – за КЖС, 
трафопост, подземен гараж, Столична община, кв.243, м. Зона Б-5-3, район 
„Възраждане”, по плана на гр. София, ул. „Странджа” № 21-27“. 

 
В изпълнение на Заповед №РВЕ19-РД09-261/29.11.2019г. на Кмета на Столична 

община - Район “Възраждане”, Комисия в състав: 

Председател: арх. Николай Диков – зам.-кмет на СО – район „Възраждане“  
и членове:   
1. инж. Виолета Юрукова – Началник отдел „Инженерна инфраструктура, 

благоустройство и екология“ в Столична община - район „Възраждане“;  
2.  Малина Кърчева – старши юрисконсулт в район „Възраждане“;           
със задача: Комисията да получи постъпилите оферти и да проведе заседания, 

в които да отвори, разгледа, оцени и класира по реда на постъпване оферти 
подадени във връзка с участие в процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка по реда на чл. чл.176 във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с 
предмет: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на 
обект: „Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО” в 
поземлен имот с идентификатор 68134.304.305, планоснимачен № 24, УПИ І – 
за КЖС, трафопост, подземен гараж, Столична община, кв.243, м. Зона Б-5-
3, район „Възраждане”, по плана на гр. София, ул. „Странджа” № 21-27“. 
 
Процедурата е открита с Решение №РВЕ19-РД93-8/08.11.2019г и Обявление № 
РВЕ19-ДИ05-482/08.11.2019г. на Кмета на СО – район „Възраждане“, уникален 
номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки  на АОП №01255-2019-
0007. 
 
Публичното заседание се откри в 10:30 часа, след като председателят на Комисията 
получи срещу подпис офертите и подписа протокола, съставен на основание чл.48, 
ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.51 от ППЗОП. Офертите се донесоха от 
деловодството, ведно с протокола - опис за подадени оферти в указания срок.  
На публичното заседание на Комисията, съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП 
присъстваха представители на следните участниците: 
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Алексей Гаврилов Георгиев - упълномощен представител от управителя на 
„Контрол 21“ ООД; 
Силвия Загорска – упълномощен представил от управителя на „Техникъл 
Консултинг  Сървисис“ ЕООД. 

 
Комисията установи, че за периода от публикуването на Решение № РВЕ19-

РД93-8/08.11.2019г. и Обявление № РВЕ19-ДИ05-482/08.11.2019г. в РОП към 
АОП на 08.11.2019г., както и на интернет страницата на район „Възраждане“, 
Раздел „Профил на купувача“ - http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-
kupuvacha/id/strandja-str-nadzor, до изтичане на крайния срок за получаване на 
офертите – до 17:00 часа на 28.11.2019г. в деловодството на район „Възраждане“ са 
постъпили 21 (двадесет и една) оферти за участие в процедурата, както следва: 

 
1./ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-1995/25.11.2019г. в 10:21ч., подадена от 

„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, с адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ №29, 
вх.Г; 

2./ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-1998/25.11.2019г. в 12:47ч., подадена от 
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД, с адрес: гр.София, кв. „Витоша“, ул. „Чавдар Мутафов“ 
№39; 

3/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2018/26.11.2019г. в 16:47ч., подадена от 
ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ- ЛАЙФ 
ЕНЕРДЖИ“ (Обединение между „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД и 
„Лайф енерджи“ ООД), с адрес: гр.София, ул. „Люти брод“ №3, ет.1; 

 4/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2020/27.11.2019г. в 10:36ч., подадена от 
„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к „Гоце Делчев“, бул. 
„Гоце Делчев“ №100, блок 22, вх.Г, ет.2, ап.5; 

5/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2022/27.11.2019г. в 10:40ч., подадена от 
„ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Крум Попов“ №24, ет.3; 

6/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2024/27.11.2019г. в 11:18ч., подадена от 
„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ №23, 
ет.7; офис №27; 

7/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2025/27.11.2019г. в 11:32ч., подадена от 
„СОФИНВЕСТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к „Зона Б-19, бл.15-16, вх. Б- 
партер; 

8/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2029/27.11.2019г. в 15:26ч., подадена от 
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД“, с адрес: гр. София, ул. 
„Лъвски рид“ №4; 

9/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2032/28.11.2019г. в 10:03ч., подадена от 
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Камен Андреев“ №24, 
ет.4, офис 403; 

10/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2033/28.11.2019г. в 11:23ч., подадена от 
„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. Хасково, бул. „България – над реката“ 
№3; 

11/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2035/28.11.2019г. в 12:40ч., подадена от 
„ЕВРИД КОНСУЛТ“ ООД, с адрес: гр. София, ж.к „Младост“ №3, бл.317, вх. 5; 

12/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2037/28.11.2019г. в 13:00ч., подадена от 
„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ №15; 

13/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2038/28.11.2019г. в 13:03ч., подадена от 
„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Черковна“ №7, офис 21; 

14/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2039/28.11.2019г. в 13:07ч., подадена от 
„АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 
№152, ет.2, офис 2- 2Б; 

http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/strandja-str-nadzor
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15/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2041/28.11.2019г. в 13:11ч., подадена от 
„РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ 
№54; 

16/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2042/28.11.2019г. в 13:14ч., подадена от 
„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Борово“ №59, ет.6, ап.23; 

17/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2043/28.11.2019г. в 13:17ч., подадена от 
„КОНТРОЛ 21“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Цанко Церковски“ №34, ап.2; 

18/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2044/28.11.2019г. в 13:19ч., подадена от 
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Камен 
Андреев“ №24, ет.8, офис 807; 

19/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2045/28.11.2019г. в 13:34ч., подадена от 
„ЕРОУ“ ООД, с адрес: гр. София, ул. „Майор Първан Тошев“ №26, ап.12; 

20/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2047/28.11.2019г. в 15:07ч., подадена от 
„ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ООД, с адрес: гр. София, бул. 
„Никола Вапцаров“ №53Б; 

21/ Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2051/28.11.2019г. в 16:44ч., подадена от 
„СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к „Младост“, бл.75, ет.2, 
офис 2; 

 
След обявяване на списъка с участниците, председателя и членовете на 

комисията подписаха декларация, съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП, 
във връзка с чл. 51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП.  

Комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на 
запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията 
установи, че офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл.47, ал.2 от 
ППЗОП и документацията за участие в запечатана непрозрачна опаковка. При 
проверка на документите за административно съответствие със списъка приложен 
към офертите, комисията установи, че всички документи, посочени от всички 
участници в подадените от тях оферти са налице. Комисията провери във всяка 
една оферта за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
оферти“. В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участниците. Упълномощените представители  на „Техникъл 
Консултинг Сървисис“ ЕООД  и „Контрол 21“ ООД отказаха да подписват  
техническите предложения на участниците и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.  

 
 След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата 
на чл.54, ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 
След приключване на заседанието на Комисията, с протокол от деловодството на 
председателя на Комисията бяха предадени допълнителни две оферти : 

Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2055/29.11.2019г. в 11:54ч., подадена от 
„МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к „Младост“, бл.75, ет.2, офис 2; 

Оферта с вх. №РВЕ19-ТД26-2056/29.11.2019г. в 11:57ч., подадена от „ИВТ 
КОНСУЛТ“ ЕООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ №6А, ет.1, офис 
2; 

Комисията единодушно реши и прима, че представените оферти са 
депозирани след крайния срок за получаване на срока на офертите 28.12.2019г., 
както и след провеждане на публичното заседание на 29.11.2019г. в 10;30 часа, и 
същите не следва да се разглеждат и допускат до участие в процедурата.  
 

В съответствие и в изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията 
продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа представените 
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документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира 
следното:   

 
1./ „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД;  
2./ „ВЕДИПЕМА“ ЕООД; 
3./„КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ- ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ“ (Обединение между „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД и 
„Лайф енерджи“ ООД; 

4./ „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД; 
5./„ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД ; 
6./„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД; 
7./„СОФИНВЕСТ“ ЕООД; 
8./„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД“; 
9./„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД; 
10./ „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД; 
11./„ЕВРИД КОНСУЛТ“ ООД; 
12./„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД; 
13./„ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД; 
14./„АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД; 
15./„РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД; 
16./„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД; 
17./„КОНТРОЛ 21“ ООД; 
18./„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД; 
19./„ЕРОУ“ ООД; 
20./„ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ООД; 
21./„СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР“ ЕООД; 

 

 Оферта на “ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1.Участникът е представил еЕЕДОП-1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
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отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “ВЕДИПЕМА” ЕООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 във 
връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4. Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 – Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
„КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ- ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ 
(Обединение между „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД и „Лайф енерджи“ 
ООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП 
разгледа документите за лично състояние и критерии за подбор, поставени от 
Възложителя и установи:  
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1. Участникът е представил еЕЕДОП- 3 броя на магнитен носител, подписани с 
електронен подпис от представителите на обединението и от представителите на 
дружествата, участващи в обединението на основание чл. 40, ал.1, т.3 от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор и за двете дружества, участващи в 
обединението заедно с приложен към него списък на правоспособните физически 
лица. Комисията направи проверка на посочения публичен сайт и приема за 
доказано, че участника притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за 
упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“ и за двете дружества, участващи в 
обединението, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “СТРОЙКОНТРОЛ КК” ЕООД, Комисията на основание 
чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично 
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
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обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “ИКюИ КОНТРОЛ” ООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 
във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал образци - Декларации – Образец №1 
Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №6 
– чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за изпълнение на 
поръчката;  
Участникът не е представил Декларация - Образец №5 – за отсъствие на 
обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП участникът може да представи в 
срок до 5 работни дни  от получаването на протокола на Комисията документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно 
констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 
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 Оферта на “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, Образец 
№5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.  . 

 

 Оферта на “СОФИНВЕСТ” ЕООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 
във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал  и представил, че притежава валидно Удостоверение по 
чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към 
него списък на правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на 
посочения публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал и 
представил, че притежава валидна застрахователна полица „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, 
ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
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обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.  . 

 

 Оферта на “БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, Комисията 
на основание чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за 
лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителите на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.4 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за 
упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
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на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, Комисията на основание 
чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично 
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията на ЗОП и Обявата по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение. 

 

 Оферта на “ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
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3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, Образец 
№5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “ЕВРИД КОНСУЛТ”  ООД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът НЕ е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Т.2 от документацията за 
обществената поръчка. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът НЕ е декларирал, че 
има опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с 
настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, съгласно РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Т.3.1 от 
документацията за обществената поръчка..  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  
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 На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП участникът може да представи в 
срок до 5 работни дни  от получаването на протокола на Комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 
съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

 

 Оферта на “ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.4 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  

За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от 
експерти, съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ. 
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации - 
Образец№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, 
Образец №5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 
във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
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3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, Комисията на основание 
чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично 
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации - 
Образец№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, 
Образец №5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
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критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “РАФАИЛОВ КОНСУЛТ” ЕООД, Комисията на основание 
чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично 
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал образци - Декларации – Образец №1 
Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – няма 
да използва, Образец №3 – за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 – Техническо предложение, Образец №6 – чл.47, 
ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за изпълнение на 
поръчката;  
Участникът не е представил Декларация Образец №5 – за отсъствие на 
обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

 На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП участникът може да представи в 
срок до 5 работни дни  от получаването на протокола на Комисията документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация, съобразно 
констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

 

 Оферта на “БУЛ КОНС ГРУП” ЕООД, Комисията на основание чл.54, 
ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
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3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “КОНТРОЛ 21” ООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 във 
връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и 
критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, Образец 
№5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
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критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, Комисията на 
основание чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за 
лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации - 
Образец№1 Заявление за участие, Образец №4 –Техническо предложение, 
Образец №5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “ЕРОУ” ООД, Комисията на основание чл.54, ал.7 във връзка с 
чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично състояние и критерии за 
подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът НЕ е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
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участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, 
съгласно изискванията посочени в РАЗДЕЛ V КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР, Т. 2 
от документацията на обществената поръчка. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП участникът може да представи в 
срок до 5 работни дни  от получаването на протокола на Комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 
съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

 

 Оферта на “ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС” ЕООД, 
Комисията на основание чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа 
документите за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя 
и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че  притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации – Образец 
№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на подизпълнител – 
няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на подизпълнител- не 
приложима, Образец №4 –Техническо предложение, Образец №5 – за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 
Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специфичните условия за 
изпълнение на поръчката;  

 След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
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критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 

 Оферта на “СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР” ЕООД, Комисията на основание 
чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП разгледа документите за лично 
състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя и установи:  
1. Участникът е представил еЕЕДОП- 1 брой на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представителя на дружеството на основание чл. 40, ал.1, т.3 
от ППЗОП. 
2. Годност (правоспособност)  за упражняване на професионална дейност. 
Участникът е декларирал, че  притежава валидно Удостоверение по чл.166, ал.2 от 
ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заедно с приложен към него списък на 
правоспособните физически лица. Комисията направи проверка на посочения 
публичен сайт и приема за доказано, че участника притежава валидно 
Удостоверение по чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. 
3. Икономически и финансови изисквания. Участникът е декларирал, че 
притежава валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 
4.Технически възможности и квалификация. Участникът е декларирал, че има 
опит и е изпълнил поне две услуги, с предмет идентични или сходни с настоящата 
обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата.  
За изпълнение на обществената поръчка участника разполага с екип от експерти, 
съгласно списъка към лиценза по чл.167 от ЗУТ.  
5. Участникът е попълнил и подписал всички образци - Декларации - 
Образец№1 Заявление за участие, Образец №2 – за използване на 
подизпълнител – няма да използва, Образец №3 –за съгласие участието на 
подизпълнител- не приложима, Образец №4 –Техническо предложение, 
Образец №5 – за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Образец №6 – чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на 
специфичните условия за изпълнение на поръчката;  

След разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на участника, 
Комисията констатира, че са представени всички необходими документи и 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 
критериите за подбор. Представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията по чл.181, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 от ЗОП и офертата 
на участника следва да премине към следващия етап от процедурата за разглеждане 
на техническото предложение.   

 
С оглед на горното и на основание чл.54, ал. 8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 

/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол, участниците, по 
отношение на които е установено несъответствие или липса на информация, могат 
да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената 
информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са постъпили след 
крайния срок за получаване на офертите за участие. 

Документите следва да се представят от участниците или от упълномощен от 
тях представител лично или чрез пощенска/куриерска услуга с препоръчана пратка 
с обратна разписка на адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №62, п.к 
1303, район „Възраждане“.  
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Документите се представят от участниците в запечатана непрозрачна опаковка, 
върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката, за 
която се подават документите.  

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящия протокол ще се публикува в 
Профила на купувача на СО – район „Възраждане“, като в същия ден ще се 
изпрати до всички участници в процедурата.  

След представяне на изисканите документи, Комисията ще продължи своята 
работа.  

 
 

Председател: 

Арх. Николай Диков ………./П/…….…… 

Членове:  

1. Инж. Виолета Юрукова  ……/П/………  

2. Малина Кърчева  ………….…/П/.........…. 

 

 
 


