ПРОТОКОЛ № 2
На 02.06.2020 г., в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел се събра за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка
за услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор (СН) при изпълнение на
СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община
Котел по три обособени позиции” комисия, назначена със Заповед № РД - 13 - 124 /
18.03.2020 г. на заместник кмета на Община Котел - Детелина Адамова, възложител
съгласно заповед № РД 13 – 208 / 18.06.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС”
ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор „ППОПИС”
2. Добри Николов - гл.юрисконсулт
да проведе следващото си заседание. В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 179 /
13.05.2020 г. на комисията до участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ
И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София са постъпили следните документи : писмо с вх. № 12 – 05
– 6 / 19.05.2020 г. и 3 (три) броя дискове /CD/. Комисията отвори приложения диск с
надпис „ЕЕДОП ОП 1“ и установи, че участникът е представил нов Единен европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”. Комисията разгледа новия
ЕЕДОП по обособена позиция № 1 и констатира, че участникът с информацията в новия
ЕЕДОП е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в
протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 1
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията отвори приложения диск с надпис „ЕЕДОП ОП 2“ и установи, че
участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел”. Комисията разгледа новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2 и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 2
Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията отвори приложения диск с надпис „ЕЕДОП ОП 3“ и установи, че
участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, Комисията разгледа новия ЕЕДОП по обособена
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позиция № 3 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 3
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел“ до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
С писмо изх. № 30 – 00 – 181 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1
на участника „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София. Със същия протокол комисията
е констатирала, че участникът с предоставената информация в един ЕЕДОП по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3 не е удостоверил, че отговаря на всички критерии
за подбор, поставени от възложителя, а именно :
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Икономическо и финансово състояние”
участникът е представил информация, че има застрахователна полица №
000881140/1312190004489 по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ в размер на 200 000
лв.
Съгласно Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация”,
III.1.2. „Икономическо и финансово състояние” от обявлението на възложителя” –
„Застрахователната сума по полицата на застраховка „Професионална отговорност на
участниците в строителството” по чл.171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна на нея следва
да е съобразена с минималните посочени такива в чл.5, ал.4 от Наредба за условията и
реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ,
бр.17 от 2004 г.) в зависимост от категорията на строежа, т.е. следва да бъде в размер
:
- За обособени позиции 1 и 2 : не по – малък от 200 000 (двеста хиляди);
- За обособена позиция 3 : не по – малък от 300 000 (триста хиляди)”.
Комисията е указала на участника в протокол № 1, че в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването му може да представи нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Писмо с изх. № 30 – 00 – 181 / 13.05.2020 г. и протокол № 1 на комисията са
получени от участника на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка, с която са
изпратени същите документи. Срокът от 5 (пет) работни дни, в който участникът е
следвало да представи нов ЕЕДОП е изтекъл на 27.05.2020 г. в 17,00 часа. Участникът
не е представил в указания срок нов ЕЕДОП.
Предвид гореизложеното и на основание Раздел VI, 8.6., б. „б“, предложение второ
от условията на възложителя комисията РЕШИ : предлага участника „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София да бъде отстранен от по – нататъшно участие в
процедурата по обособени позиции : № 1, № 2 и № 3.
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С писмо изх. № 30 – 00 – 182 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1
на участника „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН 99” ЕООД, гр.София. Със същия протокол
комисията е констатирала, че участникът с предоставената информация в един ЕЕДОП
по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 не е удостоверил, че отговаря на всички критерии
за подбор поставени от възложителя, а именно :
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
Комисията е указала на участника в протокол № 1, че в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването му може да представи нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Писмо с изх. № 30 – 00 – 182 / 13.05.2020 г. и протокол № 1 на комисията са
получени от участника на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка, с която са
изпратени същите документи. Срокът от 5 (пет) работни дни, в който участникът е
следвало да представи нов ЕЕДОП е изтекъл на 27.05.2020 г. в 17,00 часа. Участникът
не е представил в указания срок нов ЕЕДОП.
Предвид гореизложеното и на основание Раздел VI, 8.6., б. „б“, предложение второ
от условията на възложителя комисията РЕШИ : предлага участника „СТРОЙКОНСУЛТ
– ГН 99” ЕООД, гр.София да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата
по обособени позиции : № 1, № 2 и № 3.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 183 / 13.05.2020 г. на комисията е постъпил
плик с вх. № 12 – 05 – 14 / 22.05.2020 г. от участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен.
Председателят на комисията отвори същия плик и комисията констатира, че участникът
е представил заверено копие на следните документи:
- Разрешение за ползване № СТ – 05 – 685 / 14.06.2017 г. за строеж „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Кольо Фичето“ и кв. „Република“ в
гр.Сливен, издадено от Дирекция за национален строителен контрол гр.София ;
- Разрешение за ползване № СТ – 05 – 774 / 07.07.2017 г. за строеж „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Дружба“ в гр.Сливен, издадено от
Дирекция за национален строителен контрол гр. София.
Участникът е представил изискваните документи от комисията. С представените
документи участникът удостоверява съответствието си с всички критерии за подбор
поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото
предложение по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 184 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 12 / 22.05.2020 г.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа следните документи:
писмо от управителя на търговското дружество и 1 (един) брой диск /CD/. Комисията
отвори приложения диск и установи, че участникът е представил нов Единен европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF формат по обособена позиция № 2 –
Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел“ и констатира, че участникът с
информацията в новия ЕЕДОП е отстранил несъответствията с изискванията за подбор,
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които са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря
на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „КОНТРОЛ 21”
ООД, гр.София по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел“ до
следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 185 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 13 /
22.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо от управителя на търговското дружество и 1 (един) брой
диск /CD/. Комисията отвори приложения диск и установи, че участникът е представил 1
(един) брой нов Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF.
формат за обособени позиции : № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел“ и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции : № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 188 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 16 /
26.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № 10 / 22.05.2020 г. от упълномощен представител
на дружеството, 3 (три) броя дискове /CD/, декларация от г - жа Николина Попова –
управител на „Ем ти ай консултинг“ ЕООД, гр.Пловдив, заверено копие на извадка от
търговския регистър за същото търговско дружество и 3 (три) образеца № 2
„Информация относно използването на капацитета на други субекти във връзка с част
II, раздел В от ЕЕДОП – по един образец за всяка една от трите обособени позиции.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ с надпис „Обособена позиция“ № 1
и комисията констатира, че съдържа 4 (четири) нови ЕЕДОП в PDF. формат.
Представени са : 1 (един) ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив,
един ЕЕДОП от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, един ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и един ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 1
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1
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е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 1 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 2
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 2 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 3
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 3
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
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състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 3 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 189 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 11 /
21.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № 002 / 20.05.2020 г. от представляващия
дружеството и 2 (два) броя дискове /CD/.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ по обособена позиция № 1 и
комисията констатира, че съдържа 3 (три) нови ЕЕДОП в PDF. формат. Представени са
: 1 (един) ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас , един ЕЕДОП от
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и един ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството :
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД, гр.Бургас
по обособена позиция № 1 и констатира, че всеки един от съдружниците с
информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с изискванията за
подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците удостоверяват,
че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират : липсата на
основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните
национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
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ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството :
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД, гр.Бургас
по обособена позиция № 2 и констатира, че всеки един от съдружниците с
информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с изискванията за
подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците удостоверяват,
че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират : липсата на
основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните
национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 190 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 7 / 19.05.2020 г.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа следните документи:
писмо с изх. № 92 / 18.05.2020 г. от управителя дружеството, 3 (три) броя дискове /CD/
и три заверени копия на застрахователна полица № 0000839015 / 23.03.2020 г. за
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството“ със срок на валидност до 23.03.2021 г.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ по обособена позиция № 1 и
комисията констатира, че съдържа нов ЕЕДОП в PDF. формат.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 1 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 1 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочени
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 2 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 2 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 3 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 3 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира : липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
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от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 191 / 13.05.2020 г. на комисията до участника ЕТ
„БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково са постъпили пликове с : вх. №
12 – 05 – 10 / 20.05.2020 г. по обособена позиция № 1, вх. № 12 – 05 – 9 / 20.05.2020 г.
по обособена позиция № 2 и вх. № 12 – 05 – 8 / 20.05.2020 г. по обособена позиция № 3.
Председателят отвори последователно горепосочените пликове и комисията
констатира, че всеки един от тях съдържа следните документи : 1 (един) брой диск /CD/,
заверено копие на удостоверение № РК – 0428 / 13.03.2020 г. за извършване на
дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и / или упражняване на строителен надзор, издадено от ДНСК гр.София със
срок на валидност 13.03.2025 г. и заверено копие на списък на екипа от правоспособните
физически лица, който е неразделна част от горепосоченото удостоверение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 1 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап до следващия етап на
процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 2 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 3 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 3 8

Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
С писмо изх. № 30 – 00 - 192 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1 на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив. Писмото не е получено от участника,
като на обратната разписка е отбелязано, че „Палата № 5 в Международния панаир не
работи в момента“ и същото е върнато от „Български пощи“ ЕАД и получено в Община
Котел на 18.05.2020 г. В същия ден /18.05.2020 г./ горепосоченото писмо заедно с
протокол № 1 на комисията са изпратени на друг адрес, посочен от участника и са
получени от него на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка. В отговор на същото
писмо е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 15 / 26.05.2020 г. от участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив.
Председателят на комисията отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № И – 11 – 82 / 22.05.2020 г. и 1 (един) брой диск /SD/.
Председателят на комисията отвори диска и комисията констатира, че съдържа 3 (три)
броя ЕЕДОП в PDF. формат – за всяка обособена позиция по един ЕЕДОП.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 3 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ : допуска участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
На 03.08.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.
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Комисията, след като констатира, че срокът на валидност на офертите на
участниците е изтекъл, взе решение да покани участниците да потвърдят валидността
на офертите си. С оглед на взетото решение комисията изпрати покани до всички
участници.
На 17.08.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.
В отговор на изпратените покани, всички участници с изключение на „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София са потвърдили валидността на офертите си.
На своите заседания проведени в периода от 10.09.2020 г. до 04.11.2020 г. в
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа техническите предложения
на участниците.
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 1
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;

Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
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1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 2
– Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
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Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете
обстоятелства посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 3
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;
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Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
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Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;
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Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
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-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен
по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция №
2 от поръчката.
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация.
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На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва :
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция №
2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, като са налични и двете обстоятелства:
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1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;
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Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
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Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
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Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
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-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
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посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
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На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико
Търново по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
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показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община
Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
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Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико
Търново по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособената
позиция № 3 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
26

Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
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2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
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Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;
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Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“
се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени
в утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас участника е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
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от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община
Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
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Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособената
позиция № 2 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 1 комисията констатира следното :
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-

участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;

-

не е представил разпределение на дейностите между тях;

-

не са представени методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;

-

не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото предложение
не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на техническата
спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от изискванията
на възложителя РЕШИ : предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен да бъде
отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1.
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 2 комисията констатира следното :
-

участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;

-

не е представил разпределение на дейностите между тях;

-

не са представени методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;

-

не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото предложение
не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на техническата
спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от изискванията
на възложителя РЕШИ : предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен да бъде
отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2.
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Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 3 комисията констатира следното :
-

участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;

-

не е представил разпределение на дейностите между тях;

-

не са представени методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;

-

не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото предложение
не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на техническата
спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от изискванията
на възложителя РЕШИ : предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен да бъде
отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3.
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 1 - Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
на с.Тича, община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
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Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 2 – Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
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-

Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 3 - Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов
напорен резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково направил следните предложения:
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-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
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„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция №1 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от
експерти, са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача. Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва :
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
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Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от
експерти, са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача. Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
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Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на обособена
позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на ЗУТ
и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;



Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между
експертите;



Представени са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;



Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 3 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от
експерти, са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача . Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
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На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната обособена
позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно
11.11.2020 г. в 14.00 часа в заседателната зала на Община Котел, на което ще бъдат
отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение ще бъде публикувано
на 05.11.2020 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в
профила на купувача.
Дата и час на приключване на протокола: 04.11.2020 г. в 15.45 часа.
Председател: : инж. Яна Гавова ………/п/*…………
Членове: 1. инж. Дорина Митева : ……./п/*…………
2. Добри Николов : ………/п/*…………….
Заличена информация на
основание чл.37 от ЗОП
във връзка с ЗЗЛД
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ПРОТОКОЛ № 3
На 11.11.2020 г. в 14.00 часа, в заседателна зала на Община Котел се събра за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка
за услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор (СН) при изпълнение на
СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община
Котел по три обособени позиции” комисия, назначена със Заповед № РД - 13 - 124 /
18.03.2020 г. на заместник кмета на Община Котел - Детелина Адамова, възложител
съгласно заповед № РД 13 – 208 / 18.06.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС”
ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор „ППОПИС”
2. Добри Николов - гл.юрисконсулт
да проведе следващото си заседание. При отваряне на ценовите оферти присъства
г -жа Анелия Марчева – управител на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София. Гжа Марчева се легитимира с лична карта и се вписа в регистъра на присъстващите при
отваряне на ценовите оферти.
Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на
участниците по показател Тп – „Техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция от поръчката” - Тп, както следва :
1. За участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД,
гр.София :
по обособена позиция № 1 - 40 точки.
по обособена позиция № 2 - 40 точки.
по обособена позиция № 3 - 40 точки.
2. За участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
3. За участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен :
по обособена позиция № 2 – 30,00 точки.
4. За участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
5. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София :
по обособена позиция № 1 – 50 точки.
по обособена позиция № 3 - 50 точки.
6. „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София :
по обособена позиция № 1 - 50 точки.
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
по обособена позиция № 3 - 50 точки.
7. „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
8. ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив :
по обособена позиция № 1 - 50 точки.
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
по обособена позиция № 3 – 50 точки.
9. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 – 30 точки.
10. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково :
по обособена позиция № 1 - 40 точки.
по обособена позиция № 2 - 40 точки.
по обособена позиция № 3 - 40 точки.
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11. „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
Комисията е предложила за отстраняване участниците :
1. „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и №
3;
2. „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН 99” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и №
3;
3. „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр.Плевен по обособени позиции № 1, № 2 и № 3
и няма да отвори ценовите им предложения.
Комисията пристъпи към отваряне ценовите оферти на допуснатите участници.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София
по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи
към последователното им отваряне. Председателят на комисията оповести ценовите
предложения на участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД, гр.София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 13 156,39 (тринадесет хиляди сто
петдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) лева без ДДС и 15 787,67
(петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и шестдесет и седем
стотинки) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 - 32 590,17 (тридесет и две хиляди
петстотин и деветдесет лева и седемнадесет стотинки) лева без ДДС и 39 108,20
(тридесет и девет хиляди сто и осем лева и двадесет стотинки) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 389,20 (двадесет и четири хиляди
триста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева без ДДС и 29 267,04
(двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и четири стотинки)
лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
„ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София , които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто)
лева без ДДС и 14 520,00 (четиринадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с
ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 30 100,00 (тридесет хиляди и сто)
лева без ДДС и 36 120,00 (тридесет и шест хиляди сто и двадесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 000,00 (двадесет и четири хиляди)
лева без ДДС и 28 800,00 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС.
След като се увери, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 2 е запечатан и непрозрачен
комисията пристъпи към неговото отваряне. Председателят на комисията оповести
ценовите предложения на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 35 000,00 (тридесет и пет хиляди)
лева без ДДС и 42 000,00 (четиридесет и две хиляди) лева с ДДС.
След като се увери, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София по обособена позиция № 2 е запечатан и непрозрачен
комисията пристъпи към неговото отваряне. Председателят на комисията оповести
ценовите предложения на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София, които са, както
следва:
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За изпълнение на обособена позиция № 2 – 30 000,00 (тридесет хиляди) лева
без ДДС и 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции №1 и №
3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева
без ДДС и 14 400,00 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 20 900,00 (двадесет хиляди и
деветстотин) лева без ДДС и 25 080,00 (двадесет и пет хиляди и осемдесет)
лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева
без ДДС и 1800,00 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 3 500,00 (три хиляди и петстотин)
лева без ДДС и 4 200,00 (четири хиляди и двеста) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 3 000,00 (три хиляди) лева без ДДС
и 3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „ЯЗОН”
ЕООД, гр.Велико Търново, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 9 600,00 (девет хиляди и шестстотин)
лева без ДДС и 11 520,00 (единадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с
ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 26 400,00 (двадесет и шест хиляди и
четиристотин) лева без ДДС и 31 680,00 (тридесет и една хиляди шестстотин и
осемдесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 21 000,00 (двадесет и една хиляди )
лева без ДДС и 25 200,00 (двадесет и пет хиляди и двеста) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособени позиции №1, №
2 и № 3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им
отваряне. Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 2 100,00 (две хиляди и сто) лева без
ДДС и 2520,00 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 4 200,00 (четири хиляди и двеста)
лева без ДДС и 5040,00 (пет хиляди и четиридесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция №3 – 3 700,00 (три хиляди и седемстотин)
лева без ДДС и 4440,00 (четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с
ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособени позиции №1 и № 2
са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас, които са, както следва:
-
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За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 992,00 (дванадесет хиляди
деветстотин деветдесет и два) лева без ДДС и 15 590,40 (петнадесет хиляди
петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС.
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 32 565,00 (тридесет и две хиляди
петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС и 39 078,00 (тридесет и девет хиляди
и седемдесет и осем) лева с ДДС;
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към
последователното им отваряне. Председателят на комисията оповести ценовите
предложения на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково,
които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 13 860,00 (тринадесет хиляди
осемстотин и шестдесет) лева без ДДС и 16 632,00 (шестнадесет хиляди
шестстотин тридесет и два ) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 32 600,00 (тридесет и две хиляди и
шестстотин) лева без ДДС и 39 120,00 (тридесет и девет хиляди сто и двадесет
) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 23 800,00 (двадесет и три хиляди и
осемстотин) лева без ДДС и 28 560,00 (двадесет и осем хиляди петстотин и
шестдесет) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив , които са, както следва:
За изпълнение на обособена позиция № 1 – 9 972,00 (девет хиляди
деветстотин седемдесет и два) лева без ДДС и 11 966,40 (единадесет хиляди
деветстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС;
За изпълнение на обособена позиция № 2 – 18 526,50 (осемнадесет
хиляди петстотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки) лева без ДДС и
22 231,80 (двадесет и две хиляди двеста тридесет и един лева и осемдесет
стотинки) лева с ДДС;
За изпълнение на обособена позиция № 3 – 13 864,50 (тринадесет хиляди
осемстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) лева без ДДС и
16 637,40 (шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и четиридесет
стотинки) лева с ДДС.
С извършване на горепосочените действия приключи публичното заседание на
комисията.
На 13.11.2020 г. в 10.00 часа в заседателната зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав и продължи работата си с разглеждане на ценовите предложения
на участниците.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция
са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
-
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всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ
И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на
прогнозната стойност на обществената поръчка и отговарят на изискванията на
възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция
са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен
по обособена позиция № 2.
Участникът заявява, че ценовото му предложение за обособена позиция № 2
включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена
позиция № 2 е в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря
на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София по обособена позиция № 2.
Участникът заявява, че ценовото му предложение за обособена позиция № 2
включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София по обособена
позиция № 2 е в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря
на изискванията на възложителя.
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Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции № 1 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от двете обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
по обособени позиции №1 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция
са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ЯЗОН”
ЕООД, гр.Велико Търново по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция
са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново
по
обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на
обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ДЗЗД „ЕМ
ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция
са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
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екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив
по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на
обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособени позиции № 1 и № 2 .
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от двете обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по
обособени позиции №1 и № 2 са рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от трите обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”,
гр.Хасково по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност
на обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от трите обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
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Ценовите предложения на участника ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по
обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на
обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП за
всяко едно от ценовите предложения на участниците, което подлежи на оценяване по
обособени позиции №1, №2 и №3. След извършената проверка комисията констатира,
че ценовите предложения по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 на участниците:
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София и ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив са с повече от 20 на сто по - благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници по показател : Пц – „Предлагана цена за
обособена позиция от поръчката“.
С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията РЕШИ: да
изиска в 5 – дневен срок от получаване на искането от :
1.Участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София да представи подробна писмена
обосновка за начина на образуване на ценовите си предложения по обособени позиции
№ 1, № 2 и № 3.
2. Участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив да представи подробна
писмена обосновка за начина на образуване на ценовите си предложения по обособени
позиции № 1, № 2 и № 3.
3. Участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив да представи подробна писмена
обосновка за начина на образуване на ценовото си предложение по обособена позиция
№ 2.
Комисията, след като констатира, че срокът на валидност на офертите на
участниците е изтекъл, взе решение да покани участниците да потвърдят валидността
на офертите си. С оглед на взетото решение комисията изпрати покани до всички
участници.
На 24.11.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се
събра да проведе следващото си заседание.
В отговор на изпратените покани, всички участници с изключение на „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София и „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр.Плевен са потвърдили
валидността на офертите си.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 456 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил
плик с документи вх. № 12 – 00 - 43 / 20.11.2020 г. от участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София. Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил писмена
обосновка. Комисията разгледа писмената обосновка на участника по обособени
позиции № 1, № 2 и № 3.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
Участникът е направил разяснения за „наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение
на строителството“, което представя за трите обособени позиции, по които участва.
В предложените разяснения няма финансова обосновка на предложената цена, от
която комисията да придобие увереност, че участникът е включил и остойностил всички
необходими ресурси за изпълнение предмета на обществената поръчка по трите
обособени позиции.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3
(трето) от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ : не приема писмената обосновка,
представена от участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1,
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№ 2 и № 3 и предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в
процедурата по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
В отговор на писмо с изх. № 94 – 00 – 1025 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил
плик с документи вх. № 12 – 05 - 51 / 23.11.2020 г. от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив. Комисията отвори плика и установи, че участникът е
представил писмена обосновка за всяка една от трите обособени позиции.
Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от девет ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
 Експерт „инженер по пожарна техника и безопасност“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
 Експерт ПУСО
 Експерт „опазване на околната среда“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с трима експерта.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум шест ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за двама основни експерта, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“ и Експерт „пътно строителство“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 13,375 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на
надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3
(трето) от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ : не приема писмената обосновка,
представена от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена
позиция № 1 и предлага същия участник за отстраняване от по- нататъшно участие в
процедурата по обособена позиция № 1.
Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2.
От направените разяснения на участника съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП , комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от седем ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ПУСО
 Експерт ВиК
 Експерт по качество и съответствие на материалите
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 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с един експерт.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум шест ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за двама основни експерта, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“ и Експерт „пътно строителство“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 32,875 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на
надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не
добива увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички
необходими разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата
обособена позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3
(трето) от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ : не приема писмената обосновка,
представена от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена
позиция № 2 и предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в
процедурата по обособена позиция № 2.
Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от десет ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
 Експерт „инженер по пожарна техника и безопасност“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
 Експерт ПУСО
 Експерт „опазване на околната среда“
 Експерт „конструктор“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с пет експерта.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
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с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум пет ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за един от основните експерти, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 27,625 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на
надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не
добива увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички
необходими разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата
обособена позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3
(трето) от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ : не приема писмената обосновка,
представена от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена
позиция № 3 и предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в
процедурата по обособена позиция № 3.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 461 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил
плик с документи вх. № 12 – 05 - 50 / 23.11.2020 г. от участника „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД,
гр.Пловдив. Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил писмена
обосновка. Комисията разгледа писмената обосновка на участника по обособени
позиции № 2.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП , комисията
констатира следното:
Участникът е направил подробна финансова обосновка с разчет на всички
предвидени от него разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка. Самият
участник е посочил в обосновката си, че „изпълнението на строителството от
съставянето на протокол обр. 2а до приемането на обекта от Възложителя с Акт обр.15
– СМР с продължителност максимум 13 месеца, но не по-късно от 04.08.2021“.
Следователно към момента на подаване на офертата си, участникът е изготвил
ценовото си предложение на база изпълнение на предмета на поръчката от 13 месеца.
В посочената обосновка, цената за изпълнение на поръчката е формирана на база
изпълнение на строителен надзор на СМР от 9 месеца.
В обосновката си, участникът посочва, че се предвижда да бъде нает приобектов
офис в населено място, отдалечено на 27 км от обекта като във финансовия разчет,
разходите за транспорт са предвидени само в едната посока до обекта.
Тъй като ангажираността на ключовите експерти, с изключение на ръководителя на
надзорния екип не е ежедневна, а както е посочил и самия участник е до 2 дни в месеца,
не става ясно до колко е целесъобразно същите да бъдат назначени на месторабота в
гр. Котел.
Техническото предложение е изготвено на база индикативен срок за изпълнение на
поръчката от 13 месеца, а обосновката на ценовото предложение показва разчети на
разходите за 9 месеца, което води до несъответствие между две от основните части от
офертата на участника.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не
добива увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички
необходими разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата
обособена позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане,
оценка и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3
(трето) от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от
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изискванията на възложителя комисията РЕШИ : не приема писмената обосновка,
представена от участника „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив по обособена позиция №
2 и предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата
по обособена позиция № 2.
Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на офертите по
показател – „Предлагана цена за обособена позиция от поръчката“ (Пц), отрази точките
на участниците по показател Тп - „Техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция от поръчката“, определи и отрази точките им по показател Пц, определи и
отрази комплексната им оценка по обособени позиции в таблици, както следва :
Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап” и
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап”
Участник
ОП 1 ОП 1 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
1
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3
4
5
6
7

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ”
ЕООД

40

36,48

76,48

30
50

39,67
40,00

69,67
90,00

„ЯЗОН" ЕООД,
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

30
30

50,00
36,95

80,00
66,95

40

34,63

74,63

„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД

30

48,13

78,13

Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
Участник
ОП 2 ОП 2 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
2
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„НОВЕЛ" ЕООД, гр.Сливен
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40

40,50

80,50

30
30

43,85
37,71

73,85
67,71

4
5
6
7

„КОНТРОЛ 21” ООД
„ЯЗОН" ЕООД,
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

50
30
30

44,00
50,00
40,53

94,00
80,00
70,53

40

40,49

80,49

Упражняване на СН на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община
Котел”
Участник
ОП 3 ОП 3 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
3
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3
4
5
6

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ”
ЕООД

40

28,42

68,42

30
50

28,88
33,17

58,88
83,17

„ЯЗОН" ЕООД,
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

30
40

33,01
29,13

63,01
69,13

„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД

30

50,00

80,00

В предвид гореизложеното комисията направи следното класиране :
По обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап” :
1. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София – 90,00 точки
2. „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 80,00 точки
3. „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив – 78,13 точки
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
76,48 точки
5. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 74,63 точки
6. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 69,67 точки
7. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас – 66,95 точки
По обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
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1. „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София – 94,00 точки
2. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
80,50 точки
3. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 80,49 точки
4. ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 80,00 точки
5. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 73,85 точки
6. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас – 70,53 точки
7. „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен – 67,71 точки
По обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел” :
1. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София – 83,17 точки
2. „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив – 80,00 точки
3. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 69,13 точки
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
68,42 точки
5. ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 63,01 точки
6. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 58,88 точки
Комисията реши да проведе следващото си заседание на 02.12.2020 г. в 10.00 часа,
на което да изготви протокола по чл. 181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата си.
Дата и час на приключване на протокола: 24.11.2020 г. в 15.45 часа.
Председател: : инж. Яна Гавова ………/п/*…………
Членове: 1. инж. Дорина Митева : ………/п/*…………
2. Добри Николов : ………/п/*…………….
Заличена информация на
основание чл.37 от ЗОП
във връзка с ЗЗЛД
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УТВЪРДИЛ!
Заместник Кмет на Община Котел: .........../п.п/*.............
/Детелина Адамова/
Възложител,
съгласно Заповед № РД – 13 – 208 / 18.06.2019 г.
Дата: 03.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ
по чл.181, ал.4 от ЗОП
от работата на комисията назначена със Заповед № РД - 13 - 124 / 18.03.2020 г. със
задача да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира подадените
оферти при провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
за услуга с предмет : Упражняване на строителен надзор (СН) при изпълнение на
СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община
Котел по три обособени позиции” открита с решение № РД – 13 - 86 от 25.02.2020 г.
на възложителя.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДАМОВА,
На 02.12.2020 г., в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел се събра
комисия, назначена с Ваша Заповед № РД - 13 - 124 / 18.03.2020 г. в състав :
Председател: инж. Яна Гавова – директор Дирекция „УТЕС“
ЧЛЕНОВЕ:1. инж. Дорина Митева – директор Дирекция „ППОПИС“
2. Добри Николов - гл.юрисконсулт
със задача да извърши подбор на участниците, да разгледа, оцени и класира
подадените оферти, да проведе следващото си заседание. Комисията продължи
работата си с изготвяне на настоящия протокол.
I.Участници в процедурата
В установения срок за получаване на оферти – 17.03.2020 г. до 17.00 часа са постъпили
16 (шестнадесет) оферти, както следва:
-

оферта от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД,
гр.София с вх.№ 30 - 00 - 114 / 16.03.2020 г. – 10.32 часа;
оферта от „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София с вх.№ 30 – 00 - 116 / 16.03.2020 г. –
11.07 часа;
оферта от „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София с вх. № 30 - 00 – 118 /
16.03.2020 г. – 14.26 часа;
оферта от „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София с вх. № 30 – 00 – 119/
16.03.2020 г. – 14.30 часа;
оферта от „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен с вх. № 30 – 00 – 120 / 17.03.2020 г. – 10.00
часа;

-

оферта от „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София с вх. № 30 – 00 – 121 / 17.03.2020 г. –
10.06 часа;
оферта от „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София с вх. № 30 – 00 – 122 /
17.03.2020 г. – 10.11 часа;
оферта от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София с вх. № 30 – 00 – 123 / 17.03.2020 г. –
10.23 часа;
оферта от „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново с вх. № 30 – 00 – 124 / 17.03.2020 г.
– 10.34 часа;
оферта от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив с вх. № 30 – 00 – 125 /
17.03.2020 г. – 10.43 часа;
оферта от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас с вх. № 30 – 00 – 126 /
17.03.2020 г. – 10.47 часа;
оферта от „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен с вх. № 30 – 00 – 127 / 17.03.2020 г. –
11.07 часа;
оферта от ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково с вх. № 30 –
00 – 128 / 17.03.2020 г. – 11.52 часа;
оферта от ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково с вх. № 30 –
00 – 129 / 17.03.2020 г. – 11.57 часа;
оферта от ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково с вх. № 30 –
00 – 130 / 17.03.2020 г. – 12.00 часа;
оферта от „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив с вх. № 30 – 00 – 131 / 17.03.2020
г. – 14.50 часа.

II.Резултати от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите.
На първото публично заседание на комисията на 18.03.2020 г. от 11.00 часа в
заседателната зала на Община Котел, преди да пристъпи към отваряне на офертите
председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от
ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.
При отваряне на офертите не присъства участниците или техни упълномощени
представители, както и не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е
запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към нейното отваряне
и комисията констатира, че участникът участва по обособени позиции : № 1 –
Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”, № 2 - Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните документи: 3 (три)
броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор”” - за всяка
обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя папки с надпис „„
Папка № 2 „Техническо предложение”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по
една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за всяка обособена позиция от № 1 - №
3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София.

След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки, в които са поставени общо документите за лично
състояние и техническите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 – за всяка
обособена позиция по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за всяка
обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/ и 3 (три) броя пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София е запечатана и непрозрачна, председателят
на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 1 (един) брой оптичен
носител /СD/, 3 (три) броя папки с надпис „„Папка № 2 „Техническо предложение”” - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/
- за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по
един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София е запечатана и непрозрачна, председателят
на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 1 (един) брой оптичен
носител /СD/, 3 (три) броя папки с надпис „„Папка № 2 „Техническо предложение”” - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/
- за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по
един плик.

Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника
„СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът участва по
обособена позиция : № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”, както и, че офертата
на участника съдържа следните документи: 1 (една) папка с надпис „„Папка №1
„Документи за лично състояние и за подбор”” за обособена позиция № 2, 1 (един) брой
оптичен носител /СD/, 1 (една) папка с надпис „„Папка № 2 „Техническо предложение””
за обособена позиция № 2, 1 (един) брой оптичен носител /СD/ и 1 (един) плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2.
Комисията подписа техническото предложение и плика с ценовото предложение по
обособена позиция № 2 на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията
пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът участва по
обособена позиция : № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”, както и, че офертата
на участника съдържа следните документи: 1 (една) папка с надпис „„Папка №1
„Документи за лично състояние и за подбор”” за обособена позиция № 2, 1 (един) брой
оптичен носител /СD/, 1 (една) папка с надпис „„Папка № 2 „Техническо предложение””
за обособена позиция № 2, 1 (един) брой оптичен носител /СD/ и 1 (един) плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2.
Комисията подписа техническото предложение и плика с ценовото предложение по
обособена позиция № 2 на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е запечатана и непрозрачна,
председателят на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира,
че участникът участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция
на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”,
както и, че офертата на участника съдържа следните документи: 2 (два) броя папки с
надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор”” - за обособени позиции
№ 1 и № 3 по една папка, 2 (два) броя оптичен носител /СD/, 2 (два) броя папки с надпис
„„Папка № 2 „Техническо предложение”” - за обособени позиции № 1 и № 3 по една
папка, 2 (два) броя оптичен носител /СD/ - за всяка обособена позиция по един брой
/СD/, 2 (два) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” - за обособени
позиции № 1 и № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции № 1 и № 3 на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните

документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 1 (един) брой оптичен
носител /СD/, 3 (три) броя папки с надпис „„Папка № 2 „Техническо предложение”” - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/
- за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с
надпис „Предлагани ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по
един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен
носител /СD/ - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя
папки с надпис „„ Папка № 2 „Техническо предложение”” - за всяка обособена позиция
от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за всяка обособена
позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново.
Съдружници в ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив са следните
търговски дружества:
- „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, ЕИК 202758063;
- „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 202942565;
- СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол, ЕИК 128040788.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника ДЗЗД
„ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е запечатана и непрозрачна, председателят
на комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен
носител /СD/ - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя
папки с надпис „„ Папка № 2 „Техническо предложение”” - за всяка обособена позиция
от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за всяка обособена
позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ
АЙ ПРОДЖЕКТ 2020” гр.Пловдив.

Съдружници в ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас са следните търговски
дружества:
- „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково, ЕИК 103882376;
- „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД,гр.Бургас, ЕИК 204171851.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”,гр.Бургас е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап” и № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”, както и, че офертата на участника
съдържа следните документи: 2 (два) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за
лично състояние и за подбор”” - за обособени позиции № 1 и № 2 по една папка, 2 (два)
броя оптичен носител /СD/ - за двете обособени позиции по един /СD/, 2 (два) броя папки
с надпис „„ Папка № 2 „Техническо предложение”” - за всяка една от двете обособени
позиции по една папка, 2 (два) броя оптичен носител /СD/ - за всяка една от двете
обособени позиции по един /СD/ и 2 (два) броя пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” - за обособени позиции № 1 и № 2 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции № 1 и № 2 на участника ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 1 (една) папка, в която са представени Документи за лично състояние и за
подбор, за обособени позиции от № 1 - № 3, 3 (три) броя оптичен носител /СD/, 3 (три)
броя папки с надпис „Техническо предложение”” - за всяка обособена позиция от № 1 № 3 по една папка и 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” - за
всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „КИМТЕКС ЛС” ООД, гр.Плевен.
След като се увери, че опаковката с вх. № 30 – 00 – 128 / 17.03.2020 г. – 11.52 часа,
в която е поставена офертата на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”,
гр. Хасково е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към
нейното отваряне и комисията констатира, че участникът участва по обособена позиция
: № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че
съдържа следните документи: една папка с надпис „„Папка №1 „Документи за лично
състояние и за подбор”” по обособена позиция № 3, 1 (един) брой оптичен носител /СD/,
една папка с надпис „„Папка №2 „Техническо предложение”” за обособена позиция № 3,
1 (един) брой оптичен носител /СD/ и един плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” по обособена позиция № 3.
Комисията подписа техническото предложение и плика с ценовото предложение по
обособена позиция № 3 на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр.
Хасково.

След като се увери, че опаковката с вх. № 30 – 00 – 129 / 17.03.2020 г. – 11.57 часа,
в която е поставена офертата на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”,
гр. Хасково е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към
нейното отваряне и комисията констатира, че участникът участва по обособена позиция
№ 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”, както и, че съдържа следните
документи: една папка с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за подбор””
по обособена позиция № 2, 1 (един) брой оптичен носител /СD/, една папка с надпис
„„Папка №2 „Техническо предложение”” за обособена позиция № 2, 1 (един) брой
оптичен носител /СD/ и 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по
обособена позиция № 2.
Комисията подписа техническото предложение и плика с ценовото предложение по
обособена позиция № 2 на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр.
Хасково.
След като се увери, че опаковката с вх. № 30 – 00 – 130 / 17.03.2020 г. – 12.00 часа,
в която е поставена офертата на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”,
гр. Хасково е запечатана и непрозрачна, председателят на комисията пристъпи към
нейното отваряне и комисията констатира, че участникът участва по обособена позиция
№ 1 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап”, както и, че
съдържа следните документи: една папка с надпис „„Папка №1 „Документи за лично
състояние и за подбор”” по обособена позиция № 1, 1 (един) брой оптичен носител /СD/,
една папка с надпис „„Папка №2 „Техническо предложение”” за обособена позиция № 1,
1 (един) брой оптичен носител /СD/ и един плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” по обособена позиция № 1.
Комисията подписа техническото предложение и плика с ценовото предложение по
обособена позиция № 1 на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр.
Хасково.
След като се увери, че опаковката, в която е поставена офертата на участника
„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив, е запечатана и непрозрачна, председателят на
комисията пристъпи към нейното отваряне и комисията констатира, че участникът
участва по обособени позиции : № 1 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап”, № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” и № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, както и, че офертата на участника съдържа следните
документи: 3 (три) броя папки с надпис „„Папка №1 „Документи за лично състояние и за
подбор”” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен
носител /СD/ - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя
папки с надпис „„ Папка № 2 „Техническо предложение”” - за всяка обособена позиция
от № 1 - № 3 по една папка, 3 (три) броя оптичен носител /СD/ - за всяка обособена
позиция от № 1 - № 3 по един брой /СD/, 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” - за всяка обособена позиция от № 1 - № 3 по един плик.
Комисията подписа последователно техническите предложения и пликовете с
ценовите предложения по обособени позиции от № 1 - № 3 на участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив.
С горепосочените действия комисията приключи публичното си заседание на
18.03.2020 г. в 11.55 часа.
На 27.03.2020 г., в 10.00 часа, комисията се събра в същия състав в заседателната
зала на Община Котел и разгледа документите за лично състояние и подбор от
офертата на участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

ООД, гр.София по обособена позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 1 от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV. „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса
„Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор
да изпълни съответната услуга в държавата на доставяне ?“, участникът е дал
отговор „да“. Относно реквизита : „Моля опишете подробно“ е предоставил
конкретна информация, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“, участникът е
дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията представена в същия
раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 /
03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София удостоверява, че отговаря
на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД, гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи по обособена позиция № 1 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София
по обособена позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 2 от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV. „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса „Необходимо ли
е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на доставяне ?“, участникът е дал отговор „да“.
Относно реквизита : „Моля опишете подробно“ е предоставил конкретна
информация, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава – членка на ЕС?“, участникът е дал отговор

„не“, който не кореспондира с информацията представена в същия раздел, както
и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София удостоверява, че отговаря
на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД, гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи по обособена позиция № 2 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София
по обособена позиция № 3 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 3 от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV. „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса „Необходимо ли
е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на доставяне ?“, участникът е дал отговор „да“.
Относно реквизита : „Моля опишете подробно“ е предоставил конкретна
информация, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държава – членка на ЕС?“, участникът е дал отговор
„не“, който не кореспондира с информацията представена в същия раздел, както
и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София удостоверява, че отговаря
на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД, гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи по обособена позиция № 3 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.

След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 1 от „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 2 от „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 3 от „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.

Комисията разгледа последователно документите за лично състояние и подбор от
офертата на участника „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София по обособени позиции
№1, № 2 и № 3 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията,
представен за всяка една от трите обособени позиции от поръчката, участникът заявява,
че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за
доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката.
Участникът „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София e представил 1 (един) ЕЕДОП
на оптичен носител /CD/ в PDF формат за обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
След като разгледа ЕЕДОП на „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3, комисията констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Икономическо и финансово състояние”
участникът е представил информация, че има застрахователна полица №
000881140/1312190004489 по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ в размер на 200 000
лв.
Съгласно Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация”,
III.1.2. „Икономическо и финансово състояние” от обявлението на възложителя” –
„Застрахователната сума по полицата на застраховка „Професионална отговорност на
участниците в строителството” по чл.171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна на нея следва
да е съобразена с минималните посочени такива в чл.5, ал.4 от Наредба за условията и
реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ,
бр.17 от 2004 г.) в зависимост от категорията на строежа, т.е. следва да бъде в размер
:
- За обособени позиции 1 и 2 : не по – малък от 200 000 (двеста хиляди);
- За обособена позиция 3 : не по – малък от 300 000 (триста хиляди)”.
В представения ЕЕДОП няма информация, че участника има
застраховка
„Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171, ал. 1 от ЗУТ
или еквивалентна в размер на 300 000 лв.
С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 участникът
„ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията
за лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54,
ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални основания за
отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и

Изисква от участника „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособени позиции”
: № 1, № 2 и № 3 ” следния документ:
1. Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно документите за лично състояние и подбор от
офертата на участника „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията,
представен за всяка една от трите обособени позиции от поръчката, участникът заявява,
че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за
доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на поръчката.
Участникът „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София e представил 1 (един)
ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат за обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
След като разгледа ЕЕДОП на „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3, комисията констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 участникът
„СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията
за лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54,
ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални основания за
отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН99” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособени позиции”
: № 1, № 2 и № 3 ” следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 2 за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията участникът
заявява, че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети

лица за доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на
поръчката.
Участникът „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен e представил 1 (един) ЕЕДОП на оптичен
носител /CD/ в PDF формат за обособена позиция № 2.
След като разгледа представения ЕЕДОП комисията констатира следното:
- В част IV. „Критерии за подбор”, Раздел В : „Технически и професионални
способности“ участникът е предоставил информация че е упражнявал строителен
надзор на 2 (два) обекта:
1. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Дружба“, като е
посочил срок за изпълнение : начална дата 03.09.2007 г. и крайна дата 07.07.2017
г.;
2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Кольо Фичето“ и кв.
„Република“, като е посочил срок за изпълнение : начална дата - 19.05.2009 г. и
крайна дата 14.06.2017 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът е декларирал
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя, но за двата
горепосочени обекта е посочил много продължителен срок за изпълнение.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, чл. 54, ал.9 от ППЗОП
във връзка с Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията
РЕШИ и изисква от участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен в срок до 5 (пет) работни дни
от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 2
следните документи:
- Заверени копия на удостоверенията за въвеждане в експлоатация / разрешения
за ползване на горепосочените строежи.
На 06.04.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав и продължи работата си с разглеждане на документите в папка
№ 1 на участниците.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София по обособена позиция № 2 за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията участникът
заявява, че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети
лица за доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение на
поръчката.
Участникът „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София e представил 1 (един) ЕЕДОП на оптичен
носител /CD/ в PDF формат за обособена позиция № 2. Комисията, след като разгледа
представения ЕЕДОП констатира следното:
- В част IV. „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста –
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”, участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с другата част
от информацията представена в същия раздел.
- В същия раздел А : „Годност”, участникът относно : текста - „Икономическият
оператор е вписан в съответните търговски регистри в държавата членка на
установяване, посочени в приложение XI към директива 2014/24/ЕС” е дал отговор
„да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от
база данни в държава – членка на ЕС?”, участникът е дал отговор „не“, който не

кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
- В същите част и раздел на въпроса : „Необходимо ли е специално разрешение,
за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата
на установяване?” участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел и с разпоредбите на Наредба № РД
– 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София в срок до 5 (пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 2 следния
документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно документите за лично състояние и подбор от
офертата на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени
позиции №1 и № 3 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа по Образец № 2 – „Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, Раздел В от ЕЕДОП” от документацията,
представен по един екземпляр за обособени позиции № 1 и № 3 от поръчката,
участникът заявява, че няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета
на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор при изпълнение
на поръчката.
Участникът СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София e представил 1 (един)
ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат за обособени позиции № 1 и № 3.
След като разгледа ЕЕДОП на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София по
обособени позиции № 1 и № 3, комисията констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?”, участникът е
дал отговор „не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
- В същите част и раздел на въпроса : „Необходимо ли е специално разрешение,
за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата
на установяване?” участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел и с разпоредбите на Наредба № РД
– 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.

-

Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- На последната страница от представения ЕЕДОП, комисията не може да
удостовери електронния подпис на г-жа Анелия Марчева – управител на
СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София
С представения ЕЕДОП по обособени позиции № 1 и № 3 участникът
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ, участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособени позиции
: № 1 и № 3 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 1 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 2 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София. Със същия документ

участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 3 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София по обособена позиция № 3 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособена позиция № 1 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 1 от „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособена позиция № 2 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.

Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 2 от „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособена позиция № 3 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
по обособена позиция № 3 от „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново. Със същия документ
участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване, както и удостоверява
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 3 до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
На 28.04.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав и продължи работата си с разглеждане на документите в папка
№ 1 на участниците.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
не е представил следния документ:
- „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”.
Документът по „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” се попълва и представя само
от участника поотделно за всяка обособена позиция, за която участва.
Участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция
№ 1 е представил общо 4 (четири) броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
: един ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив, един ЕЕДОП от АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, един ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив и един ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от ДЗЗД „ЕМ
ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор

„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
участникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно” на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?,
участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Технически и професионални
способности” участникът не е представил информация, че е изпълнил поне 1
(една) услуга по извършване на строителен надзор при строителство (основен
ремонт, и / или реконструкция) на водопроводна или водоснабдителна мрежа.
Техническите и професионални способности, на които трябва да отговаря
участникът са подробно описани в Раздел III.1.3. от обявлението на възложителя.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от съдружника
„АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от съдружника
„ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор

„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ”
ЕООД, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от съдружника
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол не
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив в срок до 5
(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена
позиция № 1 следните документи:
- Образец № 2 - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, съставен съгласно
изискванията на възложителя;
- Нов ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив попълнен и
подписан с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.

-

Нов ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив попълнен и подписан
с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
не е представил следния документ:
- „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”.
Документът по „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” се попълва и представя само
от участника поотделно за всяка обособена позиция, за която участва.
Участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция
№ 2 е представил общо 4 (четири) броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
: един ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив, един ЕЕДОП от АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, един ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив и един ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от ДЗЗД „ЕМ
ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
отговор „не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
участникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно” на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?,
участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Технически и професионални
способности” участникът не е представил информация, че е изпълнил поне 1
(една) услуга по извършване на строителен надзор при строителство (основен
ремонт, и / или реконструкция) на водопроводна или водоснабдителна мрежа.
Техническите и професионални способности, на които трябва да отговаря
участникът са подробно описани в Раздел III.1.3. от обявлението на възложителя.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от
съдружника „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива

2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от
съдружника „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ”
ЕООД, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от
съдружника СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

-

На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол не
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив в срок до 5
(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена
позиция № 2 следните документи:
- Образец № 2 - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, съставен съгласно
изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив попълнен и
подписан с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив попълнен и подписан
с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
не е представил следния документ:
- „Образец № 2” - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП”.
Документът по „Образец № 2” - „ Информация относно използването на капацитета
на други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” се попълва и представя само
от участника поотделно за всяка обособена позиция, за която участва.
Участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция
№ 3 е представил общо 4 (четири) броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат
: един ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив, един ЕЕДОП от АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, един ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив и един ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от ДЗЗД „ЕМ
ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор

отговор „не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
участникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно” на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?,
участникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Технически и професионални
способности” участникът не е представил информация, че е изпълнил поне 1
(една) услуга по извършване на строителен надзор при строителство (основен
ремонт, и / или реконструкция) на водопроводна или водоснабдителна мрежа.
Техническите и професионални способности, на които трябва да отговаря
участникът са подробно описани в Раздел III.1.3. от обявлението на възложителя.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от
съдружника „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г. ;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД,
гр.София не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от
съдружника „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор

„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ”
ЕООД, гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от
съдружника СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС” е дал отговор „да”, но на въпроса „Тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?” е дал отговор
„не“, който не кореспондира с разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
- На въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият
оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?”
съдружникът е дал отговор „Да”, но не е предоставил информация относно
реквизита: „Моля, опишете подробно”;
- Под реквизита – „Моля, опишете подробно”, на въпроса - „Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“,
съдружникът е дал отговор „не“, който не кореспондира с информацията
представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба №
РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.;
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол не
удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив в срок до 5
(пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена
позиция № 3 следните документи:
- Образец № 2 - „Информация относно използването на капацитета на други
субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” в оригинал, съставен съгласно
изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив попълнен и
подписан с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.

-

Нов ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив попълнен и подписан
с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол
попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1
е представил общо 3 ( три) броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат : един
ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас, един ЕЕДОП от „ТРАФИК
ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и един ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират
с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от „ТРАФИК
ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, съдружникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират
с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД,
гр.Аксаково удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД,
гр.Аксаково не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.

Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция №1 от „БИЛД
КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД,гр.Бургас и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, съдружникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират
с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени
от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция
№ 1 следните документи:
- Нов ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас попълнен и подписан
с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД,гр.Бургас попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2
е представил общо 3 ( три) броя ЕЕДОП на оптичен носител /CD/ в PDF формат : един
ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас, един ЕЕДОП от „ТРАФИК
ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и един ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, участникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират

с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ участникът не удостоверява, че
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „ТРАФИК
ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, съдружникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират
с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД,
гр.Аксаково удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД,
гр.Аксаково не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „БИЛД
КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД,гр.Бургас и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност”, съдружникът относно : текста
„Икономическият оператор е вписан в съответните професионални регистри в
държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към директива
2014/24/ЕС”; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои
държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение“
и на въпроса – „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава – членка на ЕС ?“ е дал отговори „не“, които не кореспондират
с информацията предоставена от него по-долу в същия раздел и с разпоредбите
на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени
от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция
№ 2 следните документи:
- Нов ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас попълнен и подписан
с необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
- Нов ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД,гр.Бургас попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.

На 11.05.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав и продължи работата си с разглеждане на документите в папка
№ 1 на участниците.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 1 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от „КИМТЕКС
- ЛС” ООД, гр.Плевен и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 0000674457 по
задължителна застраховка „Професионална отговорност“ за професионална
дейност: консултант извършващ строителен надзор е валидна до 21.03.2020 г.
Същата застраховка е невалидна към датата на разглеждане на документите.
Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност“
от „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен за строителен надзор.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен в срок до 5 (пет) работни дни
от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 1 следния
документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя;
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 2 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „КИМТЕКС
- ЛС” ООД, гр.Плевен и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” е посочено, че Застрахователната полица № 0000674457 по
задължителна застраховка „Професионална отговорност“ за професионална
дейност: консултант извършващ строителен надзор е валидна до 21.03.2020 г.
Същата застраховка е невалидна към датата на разглеждане на документите.
Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална отговорност“
от „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен за строителен надзор.

С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и изисква
от участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен в срок до 5 (пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 2 следния
документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 3 за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от „КИМТЕКС
- ЛС” ООД, гр.Плевен и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” участникът е представил информация, че Застрахователната полица
№ 0000674457 по задължителна застраховка „Професионална отговорност“ за
професионална дейност: консултант извършващ строителен надзор е валидна до
21.03.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на разглеждане на
документите. Липсва информация за сключена нова застраховка „Професионална
отговорност“ от „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен за строителен надзор.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен в срок до 5 (пет) работни дни
от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 3 следния
документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена
позиция № 1 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и

за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” участникът е представил
информация, че удостоверение № РК – 0428 / 14.04.2015 г. за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и / или упражняване на строителен надзор за извършване на дейностите
по чл.166 ал.1 т.1 от ЗУТ е валидно до 14.04.2020 г. Удостоверението е невалидно
към датата на разглеждане на документите. Липсва информация че участникът
разполага с ново удостоверение за упражняване на строителен надзор.
- В същите част и раздел относно : текста „Икономическият оператор е вписан в
съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към директива 2014/24/ЕС” участникът е дал отговор „да”, но на
въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава – членка на ЕС?” е дал отговор „не“, който не кореспондира с
разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково в
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по
обособена позиция № 1 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена
позиция № 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” участникът е представил
информация, че удостоверение № РК – 0428 / 14.04.2015 г. за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и / или упражняване на строителен надзор за извършване на дейностите
по чл.166 ал.1 т.1 от ЗУТ е валидно до 14.04.2020 г. Удостоверението е невалидно
към датата на разглеждане на документите. Липсва информация че участникът
разполага с ново удостоверение за упражняване на строителен надзор.
- В същите част и раздел относно : текста „Икономическият оператор е вписан в
съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към директива 2014/24/ЕС” участникът е дал отговор „да”, но на

въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава – членка на ЕС?” е дал отговор „не“, който не кореспондира с
разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2, ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково в
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по
обособена позиция № 2 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена
позиция № 3 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор на възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира следното:
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” участникът е представил
информация, че удостоверение № РК – 0428 / 14.04.2015 г. за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и / или упражняване на строителен надзор за извършване на дейностите
по чл.166 ал.1 т.1 от ЗУТ е валидно до 14.04.2020 г. Удостоверението е невалидно
към датата на разглеждане на документите. Липсва информация че участникът
разполага с ново удостоверение за упражняване на строителен надзор.
- В същите част и раздел относно : текста „Икономическият оператор е вписан в
съответните търговски регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към директива 2014/24/ЕС” участникът е дал отговор „да”, но на
въпроса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава – членка на ЕС?” е дал отговор „не“, който не кореспондира с
разпоредбата на чл.11, ал.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3, ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП
и липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и

изисква от участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково в
срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи по
обособена позиция № 3 следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 от „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” участникът е представил информация, че Застрахователната полица
№ 212219151000082 от 02.04.2019 г. за упражняване на строителен надзор е
валидна до 17.04.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на
разглеждане на документите. Липсва информация за сключена нова застраховка
за упражняване на строителен надзор от „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив в срок до 5 (пет) работни
дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 1
следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 от „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” участникът е представил информация, че Застрахователната полица
№ 212219151000082 от 02.04.2019 г. за упражняване на строителен надзор е
валидна до 17.04.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на

разглеждане на документите. Липсва информация за сключена нова застраховка
за упражняване на строителен надзор от „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 2 „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
изисква от участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив в срок до 5 (пет) работни
дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 2
следния документ:
- Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа документите за лично състояние и подбор от офертата на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя.
След като разгледа представените документи, комисията констатира, че участникът
е представил всички необходими документи изисквани от възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти
във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че при
изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва подизпълнители и
за доказване съответствието си с критериите за подбор не се позовава на капацитета
на трети лица.
Комисията разгледа представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 от „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира следното:
- В част IV., „Критерии за подбор”, Раздел Б – „Икономическо и финансово
състояние” участникът е представил информация, че Застрахователната полица
№ 212219151000082 от 02.04.2019 г. за упражняване на строителен надзор е
валидна до 17.04.2020 г. Същата застраховка е невалидна към датата на
разглеждане на документите. Липсва информация за сключена нова застраховка
за упражняване на строителен надзор от „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив.
С представения ЕЕДОП по обособена позиция № 3 „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като
декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване.
С представената информация в същия документ „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив не удостоверява, че отговаря на всички критерии за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП във връзка с
Раздел VI.8.4., абзац 3 (трети) от условията на възложителя, комисията РЕШИ и
Изисква от участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив в срок до 5 (пет) работни
дни от получаване на настоящия протокол да представи по обособена позиция № 3
следния документ:
-

Нов ЕЕДОП попълнен и подписан с необходимата информация, съгласно
изискванията на възложителя.

На 02.06.2020 г., в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.

В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 179 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София са
постъпили следните документи : писмо с вх. № 12 – 05 – 6 / 19.05.2020 г. и 3 (три) броя
дискове /CD/. Комисията отвори приложения диск с надпис „ЕЕДОП ОП 1“ и установи,
че участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап”. Комисията разгледа новия ЕЕДОП по обособена позиция
№ 1 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 1
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап” до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията отвори приложения диск с надпис „ЕЕДОП ОП 2“ и установи, че
участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел”. Комисията разгледа новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2 и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 2
Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията отвори приложения диск с надпис „ЕЕДОП ОП 3“ и установи, че
участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки
/ЕЕДОП/, в PDF. формат по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”, Комисията разгледа новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 3 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 3
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел“ до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
С писмо изх. № 30 – 00 – 181 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1
на участника „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София. Със същия протокол комисията

е констатирала, че участникът с предоставената информация в един ЕЕДОП по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3 не е удостоверил, че отговаря на всички критерии
за подбор, поставени от възложителя, а именно :
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –
членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел В : „Икономическо и финансово състояние”
участникът е представил информация, че има застрахователна полица №
000881140/1312190004489 по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ в размер на 200 000
лв.
Съгласно Раздел III: „Правна, икономическа, финансова и техническа информация”,
III.1.2. „Икономическо и финансово състояние” от обявлението на възложителя” –
„Застрахователната сума по полицата на застраховка „Професионална отговорност на
участниците в строителството” по чл.171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна на нея следва
да е съобразена с минималните посочени такива в чл.5, ал.4 от Наредба за условията и
реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ,
бр.17 от 2004 г.) в зависимост от категорията на строежа, т.е. следва да бъде в размер
:
- За обособени позиции 1 и 2 : не по – малък от 200 000 (двеста хиляди);
- За обособена позиция 3 : не по – малък от 300 000 (триста хиляди)”.
Комисията е указала на участника в протокол № 1, че в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването му може да представи нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Писмо с изх. № 30 – 00 – 181 / 13.05.2020 г. и протокол № 1 на комисията са
получени от участника на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка, с която са
изпратени същите документи. Срокът от 5 (пет) работни дни, в който участникът е
следвало да представи нов ЕЕДОП е изтекъл на 27.05.2020 г. в 17,00 часа. Участникът
не е представил в указания срок нов ЕЕДОП.
Предвид гореизложеното и на основание Раздел VI, 8.6., б. „б“, предложение второ
от условията на възложителя комисията РЕШИ и предлага участника „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София да бъде отстранен от по – нататъшно участие в
процедурата по обособени позиции : № 1, № 2 и № 3.
С писмо изх. № 30 – 00 – 182 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1
на участника „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН 99” ЕООД, гр.София. Със същия протокол
комисията е констатирала, че участникът с предоставената информация в един ЕЕДОП
по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 не е удостоверил, че отговаря на всички критерии
за подбор поставени от възложителя, а именно :
- В част IV „Критерии за подбор”, Раздел А : „Годност” на въпроса – „Необходимо
ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на установяване?”, участникът е дал отговор „не“,
който не кореспондира с информацията представена в същия раздел и с
разпоредбите на Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
- Под отговора на горепосочения въпрос липсва реквизита - „Моля, опишете
подробно”, където участникът също трябва да предостави информация, която да
кореспондира с информацията в Раздел А : „ Годност”, а на въпроса „Тази
информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава –

членка на ЕС ?“, участникът е дал също отговор „не“, който не кореспондира с
информацията представена в същия раздел, както и с разпоредбата на чл.11, ал.2
от Наредба № РД – 02 – 20 - 25 / 03.12.2012 г.
Комисията е указала на участника в протокол № 1, че в срок до 5 (пет) работни дни
от получаването му може да представи нов ЕЕДОП, попълнен и подписан с
необходимата информация, съгласно изискванията на възложителя.
Писмо с изх. № 30 – 00 – 182 / 13.05.2020 г. и протокол № 1 на комисията са
получени от участника на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка, с която са
изпратени същите документи. Срокът от 5 (пет) работни дни, в който участникът е
следвало да представи нов ЕЕДОП е изтекъл на 27.05.2020 г. в 17,00 часа. Участникът
не е представил в указания срок нов ЕЕДОП.
Предвид гореизложеното и на основание Раздел VI, 8.6., б. „б“, предложение второ
от условията на възложителя комисията РЕШИ и предлага участника „СТРОЙКОНСУЛТ
– ГН 99” ЕООД, гр.София да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата
по обособени позиции : № 1, № 2 и № 3.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 183 / 13.05.2020 г. на комисията е постъпил
плик с вх. № 12 – 05 – 14 / 22.05.2020 г. от участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен.
Председателят на комисията отвори същия плик и комисията констатира, че участникът
е представил заверено копие на следните документи:
- Разрешение за ползване № СТ – 05 – 685 / 14.06.2017 г. за строеж „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Кольо Фичето“ и кв. „Република“ в
гр.Сливен, издадено от Дирекция за национален строителен контрол гр.София ;
- Разрешение за ползване № СТ – 05 – 774 / 07.07.2017 г. за строеж „Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа на ж.к. „Дружба“ в гр.Сливен, издадено от
Дирекция за национален строителен контрол гр. София.
Участникът е представил изискваните документи от комисията. С представените
документи участникът удостоверява съответствието си с всички критерии за подбор
поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото
предложение по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 184 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 12 / 22.05.2020 г.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа следните документи:
писмо от управителя на търговското дружество и 1 (един) брой диск /CD/. Комисията
отвори приложения диск и установи, че участникът е представил нов Единен европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF формат по обособена позиция № 2 –
Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел“ и констатира, че участникът с
информацията в новия ЕЕДОП е отстранил несъответствията с изискванията за подбор,
които са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря
на изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „КОНТРОЛ 21”
ООД, гр.София по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел“ до
следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 185 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 13 /
22.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо от управителя на търговското дружество и 1 (един) брой
диск /CD/. Комисията отвори приложения диск и установи, че участникът е представил 1

(един) брой нов Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в PDF.
формат за обособени позиции : № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел“ и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП е отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът
удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние, като декларира:
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции : № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап” и № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 188 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 16 /
26.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № 10 / 22.05.2020 г. от упълномощен представител
на дружеството, 3 (три) броя дискове /CD/, декларация от г - жа Николина Попова –
управител на „Ем ти ай консултинг“ ЕООД, гр.Пловдив, заверено копие на извадка от
търговския регистър за същото търговско дружество и 3 (три) образеца № 2
„Информация относно използването на капацитета на други субекти във връзка с част
II, раздел В от ЕЕДОП – по един образец за всяка една от трите обособени позиции.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ с надпис „Обособена позиция“ № 1
и комисията констатира, че съдържа 4 (четири) нови ЕЕДОП в PDF. формат.
Представени са : 1 (един) ЕЕДОП от ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив,
един ЕЕДОП от „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, един ЕЕДОП от „ЕМ ТИ АЙ
КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и един ЕЕДОП от СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 1
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 1 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 1 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.

В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 2
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 2 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 2 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Участникът в образец № 2 „Информация относно използването на капацитета на
други субекти във връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП“ по обособена позиция № 3
заявява, че при изпълнение на обособена позиция № 3 от поръчката няма да ползва
подизпълнители и за доказване съответствието си с критериите за подбор не се
позовава на капацитета на трети лица.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 3
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството : „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД, гр.София, „ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр.Пловдив и от
СК „АЛМЕКС” ЕООД, гр.Ямбол по обособена позиция № 3 и констатира, че всеки един
от съдружниците с информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с
изискванията за подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците
удостоверяват, че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират :
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на
специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите
за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен

надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 189 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 11 /
21.05.2020 г. Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № 002 / 20.05.2020 г. от представляващия
дружеството и 2 (два) броя дискове /CD/.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ по обособена позиция № 1 и
комисията констатира, че съдържа 3 (три) нови ЕЕДОП в PDF. формат. Представени са
: 1 (един) ЕЕДОП от ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас , един ЕЕДОП от
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и един ЕЕДОП от „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ”
ООД,гр.Бургас.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството :
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД, гр.Бургас
по обособена позиция № 1 и констатира, че всеки един от съдружниците с
информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с изискванията за
подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците удостоверяват,
че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират : липсата на
основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните
национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас и
констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2
е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които са посочени в протокол
№ 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично
състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа последователно ЕЕДОП на съдружниците в дружеството :
„ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.Аксаково и „БИЛД КОМЕРС КОНСУЛТ” ООД, гр.Бургас
по обособена позиция № 2 и констатира, че всеки един от съдружниците с
информацията в новите ЕЕДОП e отстранил несъответствията с изискванията за
подбор, които са посочени в протокол № 1 на комисията. Съдружниците удостоверяват,
че отговарят на изискванията за лично състояние, като декларират : липсата на
основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните
национални основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,

община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 190 / 13.05.2020 г. на комисията до участника
„КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 7 / 19.05.2020 г.
Председателят отвори плика и комисията констатира, че съдържа следните документи:
писмо с изх. № 92 / 18.05.2020 г. от управителя дружеството, 3 (три) броя дискове /CD/
и три заверени копия на застрахователна полица № 0000839015 / 23.03.2020 г. за
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството“ със срок на валидност до 23.03.2021 г.
Председателят на комисията отвори диска /CD/ по обособена позиция № 1 и
комисията констатира, че съдържа нов ЕЕДОП в PDF. формат.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 1 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 1 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочени
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 2 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 2 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен по обособена
позиция № 3 и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена
позиция № 3 е отстранил несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено
в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира : липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1
от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални основания за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
В отговор на писмо изх. № 30 – 00 - 191 / 13.05.2020 г. на комисията до участника ЕТ
„БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково са постъпили пликове с : вх. №
12 – 05 – 10 / 20.05.2020 г. по обособена позиция № 1, вх. № 12 – 05 – 9 / 20.05.2020 г.
по обособена позиция № 2 и вх. № 12 – 05 – 8 / 20.05.2020 г. по обособена позиция № 3.
Председателят отвори последователно горепосочените пликове и комисията
констатира, че всеки един от тях съдържа следните документи : 1 (един) брой диск /CD/,
заверено копие на удостоверение № РК – 0428 / 13.03.2020 г. за извършване на
дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните

проекти и / или упражняване на строителен надзор, издадено от ДНСК гр.София със
срок на валидност 13.03.2025 г. и заверено копие на списък на екипа от правоспособните
физически лица, който е неразделна част от горепосоченото удостоверение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 1 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап до следващия етап на
процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 2 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” до следващия етап на процедурата разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП в PDF. формат на ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР
АНГЕЛОВ”, гр. Хасково и констатира, че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по
обособена позиция № 3 е отстранил несъответствията с изискванията за подбор, които
са посочени в протокол № 1 на комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние, като декларира: липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на наличие на специфичните национални
основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 3 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел” до следващия
етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
С писмо изх. № 30 – 00 - 192 / 13.05.2020 г. комисията е изпратила протокол № 1 на
участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив. Писмото не е получено от участника,
като на обратната разписка е отбелязано, че „Палата № 5 в Международния панаир не
работи в момента“ и същото е върнато от „Български пощи“ ЕАД и получено в Община
Котел на 18.05.2020 г. В същия ден /18.05.2020 г./ горепосоченото писмо заедно с
протокол № 1 на комисията са изпратени на друг адрес, посочен от участника и са
получени от него на 19.05.2020 г. видно от обратната разписка. В отговор на същото
писмо е постъпил плик с вх. № 12 – 05 – 15 / 26.05.2020 г. от участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив.
Председателят на комисията отвори плика и комисията констатира, че съдържа
следните документи : писмо с изх. № И – 11 – 82 / 22.05.2020 г. и 1 (един) брой диск /SD/.

Председателят на комисията отвори диска и комисията констатира, че съдържа 3 (три)
броя ЕЕДОП в PDF. формат – за всяка обособена позиция по един ЕЕДОП.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 1 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“ до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото
предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 2 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
до следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение.
Комисията разгледа ЕЕДОП на „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив и констатира,
че участникът с информацията в новия ЕЕДОП по обособена позиция № 3 е отстранил
несъответствието с изискванията за подбор, което е посочено в протокол № 1 на
комисията. Участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за лично състояние,
като декларира: липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, липса на
наличие на специфичните национални основания за отстраняване и съответствието си
с критериите за подбор, поставени от възложителя.
В предвид гореизложеното комисията РЕШИ и допусна участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел” до следващия етап на процедурата - разглеждане на
техническото предложение.
На 03.08.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.
Комисията, след като констатира, че срокът на валидност на офертите на
участниците е изтекъл, взе решение да покани участниците да потвърдят валидността
на офертите си. С оглед на взетото решение комисията изпрати покани до всички
участници.
На 17.08.2020 г. в 10.00 часа, в заседателна зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.
В отговор на изпратените покани, всички участници с изключение на „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София са потвърдили валидността на офертите си.
На своите заседания проведени в периода от 10.09.2020 г. до 04.11.2020 г. в
заседателната зала на Община Котел, комисията разгледа техническите предложения
на участниците.
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 1
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна

водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,

посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 2
– Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на
вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция
№ 2 от поръчката.
- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по

показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете
обстоятелства посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособена позиция № 3
- Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ИНСТИТУТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София е направил следните
предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 3 от поръчката.
- Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:

1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.

На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по

показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „НОВЕЛ” ЕООД,
гр.Сливен е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение не надгражда минималните
Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
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На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва :
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „КОНТРОЛ 21”
ООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
-Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, като са налични и двете обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;

 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „СЪСТЕЙНЪБЪЛ
КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на

възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).

-

Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация, като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,

посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;

На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „СТРОЙНОРМ”
ЕООД, гр.София е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 9
(девет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;

 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;

 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ЯЗОН” ЕООД,
гр.Велико Търново е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 5
(пет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;

 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособената
позиция № 3 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;

 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен
надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен
резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ
ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив е направил следните предложения:

-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена позиция
№ 3 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като са налични и двете обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се
разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е.
има дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания

на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и са налични двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка – 50 т. (петдесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас участника е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно

Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор
на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община
Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ДЗЗД „ТРАФИК
БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособената
позиция № 2 от поръчката.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,

посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 1 комисията констатира следното :
- участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;
- не е представил разпределение на дейностите между тях;
- не са представени методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
- не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото
предложение не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на
техническата спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от
изискванията на възложителя РЕШИ и предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция № 1.
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен е направил следните предложения:

-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 2 комисията констатира следното :
-

участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;
не е представил разпределение на дейностите между тях;
не са представени методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;
не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото
предложение не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на
техническата спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от
изискванията на възложителя РЕШИ и предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция № 2.
Комисията разгледа техническото предложение на участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „КИМТЕКС - ЛС”
ООД, гр.Плевен направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,

съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
След като разгледа техническото предложение на „КИМТЕКС - ЛС” ООД, гр.Плевен
по обособена позиция № 3 комисията констатира следното :
-

участникът не е представил екип от ключови експерти, ангажирани с
изпълнението на обекта на обособената позиция;
не е представил разпределение на дейностите между тях;
не са представени методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя;
не са описани процесите на координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.

Предвид гореизложеното, комисията направи преценка, че техническото
предложение не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и на
техническата спецификация и на основание Раздел VI.8.6.,б.„в“, предложение първо от
изискванията на възложителя РЕШИ и предлага участника „КИМТЕКС - ЛС” ООД,
гр.Плевен да бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция № 3.
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 1 - Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с.Тича, община Котел – втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
на с.Тича, община Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС
– КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;

 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 1 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 2 – Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС
– КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособена позиция № 3 - Упражняване на
строителен надзор на обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов
напорен резервоар с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът ЕТ „БИЛД КОМЕРС
– КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 7
(седем) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,

съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
позиция

- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
№ 3 от поръчката.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като e налично обстоятелството:
1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и
др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти;
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и е налично едно от двете обстоятелства
посочени в утвърдената методика за оценка – 40 т. (четиридесет точки):
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел –
втори етап и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община
Котел – трети етап“.
С техническата си оферта по обособена позиция № 1 участникът „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).

Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция №1 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от експерти,
са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача. Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва :
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 2 участникът участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив направил следните предложения:

-

Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 2 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от експерти,
са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача. Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки):

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на
обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар
с.Тича, община Котел”.
С техническата си оферта по обособена позиция № 3 участникът „ИНФРА ИНВЕСТ”
ООД, гр.Пловдив е направил следните предложения:
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за обекта – 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
- Срок за съставяне на технически паспорт по чл.176а, ал.1 от ЗУТ за обекта - 10
(десет) работни дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол,
обр. 15 за строежа (обекта).
Участникът заявява, че е в състояние да изпълни качествено предмета на
обособена позиция № 3 от поръчката в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя.
Заявява също, че извършените от него дейности ще отговарят на изискванията на
ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в тази област, в частност Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и на Техническата спецификация на
възложителя, както и че изпълнението на услугата ще бъде съобразено с Наредба № 2
от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
 Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти;
 Участникът е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите
между експертите;
 Представени са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя;
 Описани са процесите на координация и съгласуване на дейностите и
други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно
изпълнение на възложената услуга по обособената позиция от поръчката.
- Участникът е представил описание на начина на изпълнение на обособена
позиция № 3 от поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението е съобразена с
Техническата спецификация и условията на поръчката. В предложения екип от експерти,
са посочени разпределенията и отговорностите между експертите, но не е
детайлизирано на ниво отделна задача . Участникът се е ограничил до изброяване и
преписване на Техническата спецификация, без да разпредели дейностите и
действията/задачите за изпълнение в съответна технологична последователност на
изпълнение на СМР.
На база представеното от участника в техническото предложение и утвърдената
методика за оценка в документацията към обществената поръчка, оценката по
показател – „Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция от
поръчката“ (ТП), направена от Комисията определена както следва:

Предложената от участника организация на изпълнението на съответната
обособена позиция от поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като същевременно
Техническото предложение НЕ надгражда минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация и никое от двете обстоятелства посочени в
утвърдената методика за оценка не са налични – 30 т. (тридесет точки).
Комисията определи дата, час и място на следващото си заседание, а именно
11.11.2020 г. в 14.00 часа в заседателната зала на Община Котел, на което ще бъдат
отворени ценовите оферти на участниците. За взетото решение ще бъде публикувано
на 05.11.2020 г. съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в
профила на купувача.
На 11.11.2020 г. в 14.00 часа, в заседателна зала на Община Котел комисията се събра
в същия състав да проведе следващото си заседание. При отваряне на ценовите
оферти присъства г -жа Анелия Марчева – управител на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ”
ЕООД, гр. София. Г-жа Марчева се легитимира с лична карта и се вписа в регистъра на
присъстващите при отваряне на ценовите оферти.
Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на
участниците по показател Тп – „Техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция от поръчката” - Тп, както следва :
1. За участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД,
гр.София :
по обособена позиция № 1 - 40 точки.
по обособена позиция № 2 - 40 точки.
по обособена позиция № 3 - 40 точки.
2. За участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
3. За участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен :
по обособена позиция № 2 – 30,00 точки.
4. За участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
5. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София :
по обособена позиция № 1 – 50 точки.
по обособена позиция № 3 - 50 точки.
6. „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София :
по обособена позиция № 1 - 50 точки.
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
по обособена позиция № 3 - 50 точки.
7. „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
8. ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив :
по обособена позиция № 1 - 50 точки.
по обособена позиция № 2 - 50 точки.
по обособена позиция № 3 – 50 точки.
9. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 – 30 точки.
10. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково :
по обособена позиция № 1 - 40 точки.
по обособена позиция № 2 - 40 точки.
по обособена позиция № 3 - 40 точки.

11. „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив :
по обособена позиция № 1 - 30 точки.
по обособена позиция № 2 - 30 точки.
по обособена позиция № 3 - 30 точки.
Комисията е предложила за отстраняване участниците :
1. „ЕЛСТРОЙ КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и №
3;
2. „СТРОЙКОНСУЛТ – ГН 99” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и №
3;
3. „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр.Плевен по обособени позиции № 1, № 2 и № 3
и няма да отвори ценовите им предложения.
Комисията пристъпи към отваряне ценовите оферти на допуснатите участници.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по
обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи
към последователното им отваряне. Председателят на комисията оповести ценовите
предложения на участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД, гр.София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 13 156,39 (тринадесет хиляди сто
петдесет и шест лева и тридесет и девет стотинки) лева без ДДС и 15 787,67
(петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и шестдесет и седем
стотинки) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 - 32 590,17 (тридесет и две хиляди
петстотин и деветдесет лева и седемнадесет стотинки) лева без ДДС и 39 108,20
(тридесет и девет хиляди сто и осем лева и двадесет стотинки) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 389,20 (двадесет и четири хиляди
триста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева без ДДС и 29 267,04
(двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и четири стотинки)
лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани и
непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне. Председателят
на комисията оповести ценовите предложения на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД,
гр.София , които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто)
лева без ДДС и 14 520,00 (четиринадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с
ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 30 100,00 (тридесет хиляди и сто)
лева без ДДС и 36 120,00 (тридесет и шест хиляди сто и двадесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 000,00 (двадесет и четири хиляди)
лева без ДДС и 28 800,00 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС.
След като се увери, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция № 2 е запечатан и непрозрачен
комисията пристъпи към неговото отваряне. Председателят на комисията оповести
ценовите предложения на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 35 000,00 (тридесет и пет хиляди)
лева без ДДС и 42 000,00 (четиридесет и две хиляди) лева с ДДС.
След като се увери, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София по обособена позиция № 2 е запечатан и непрозрачен
комисията пристъпи към неговото отваряне. Председателят на комисията оповести
ценовите предложения на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София, които са, както
следва:

За изпълнение на обособена позиция № 2 – 30 000,00 (тридесет хиляди) лева
без ДДС и 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции №1 и № 3 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева
без ДДС и 14 400,00 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 20 900,00 (двадесет хиляди и
деветстотин) лева без ДДС и 25 080,00 (двадесет и пет хиляди и осемдесет)
лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани и
непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне. Председателят
на комисията оповести ценовите предложения на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева
без ДДС и 1800,00 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 3 500,00 (три хиляди и петстотин)
лева без ДДС и 4 200,00 (четири хиляди и двеста) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 3 000,00 (три хиляди) лева без ДДС
и 3 600,00 (три хиляди и шестстотин) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани
и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне. Председателят
на комисията оповести ценовите предложения на участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико
Търново, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 9 600,00 (девет хиляди и шестстотин)
лева без ДДС и 11 520,00 (единадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с
ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 26 400,00 (двадесет и шест хиляди и
четиристотин) лева без ДДС и 31 680,00 (тридесет и една хиляди шестстотин и
осемдесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 21 000,00 (двадесет и една хиляди )
лева без ДДС и 25 200,00 (двадесет и пет хиляди и двеста) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособени позиции №1, № 2 и № 3
са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника ДЗЗД „ЕМ
ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 2 100,00 (две хиляди и сто) лева без
ДДС и 2520,00 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 4 200,00 (четири хиляди и двеста)
лева без ДДС и 5040,00 (пет хиляди и четиридесет) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция №3 – 3 700,00 (три хиляди и седемстотин)
лева без ДДС и 4440,00 (четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с
ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособени позиции №1 и № 2 са
запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас, които са, както следва:
-

За изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 992,00 (дванадесет хиляди
деветстотин деветдесет и два) лева без ДДС и 15 590,40 (петнадесет хиляди
петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС.
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 32 565,00 (тридесет и две хиляди
петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС и 39 078,00 (тридесет и девет хиляди
и седемдесет и осем) лева с ДДС;
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособени позиции №1, №
2 и № 3 са запечатани и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им
отваряне. Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника
ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково, които са, както следва:
- За изпълнение на обособена позиция № 1 – 13 860,00 (тринадесет хиляди
осемстотин и шестдесет) лева без ДДС и 16 632,00 (шестнадесет хиляди
шестстотин тридесет и два ) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 2 – 32 600,00 (тридесет и две хиляди и
шестстотин) лева без ДДС и 39 120,00 (тридесет и девет хиляди сто и двадесет
) лева с ДДС;
- За изпълнение на обособена позиция № 3 – 23 800,00 (двадесет и три хиляди и
осемстотин) лева без ДДС и 28 560,00 (двадесет и осем хиляди петстотин и
шестдесет) лева с ДДС.
След като се увери, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са запечатани
и непрозрачни комисията пристъпи към последователното им отваряне. Председателят
на комисията оповести ценовите предложения на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив , които са, както следва:
За изпълнение на обособена позиция № 1 – 9 972,00 (девет хиляди
деветстотин седемдесет и два) лева без ДДС и 11 966,40 (единадесет хиляди
деветстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС;
За изпълнение на обособена позиция № 2 – 18 526,50 (осемнадесет
хиляди петстотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки) лева без ДДС и
22 231,80 (двадесет и две хиляди двеста тридесет и един лева и осемдесет
стотинки) лева с ДДС;
За изпълнение на обособена позиция № 3 – 13 864,50 (тринадесет хиляди
осемстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) лева без ДДС и
16 637,40 (шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и четиридесет
стотинки) лева с ДДС.
С извършване на горепосочените действия приключи публичното заседание на
комисията.
На 13.11.2020 г. в 10.00 часа в заседателната зала на Община Котел, комисията се
събра в същия състав и продължи работата си с разглеждане на ценовите предложения
на участниците.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ИНСТИТУТ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособени позиции
№ 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция са
включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
-

Ценовите предложения на участника „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД, гр.София по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на
прогнозната стойност на обществената поръчка и отговарят на изискванията на
възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ВЕДИПЕМА”
ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция са
включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по
обособена позиция № 2.
Участникът заявява, че ценовото му предложение за обособена позиция № 2 включва
всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената позиция в
описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към документацията
за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с транспорт, командироване
и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за упражняване на строителен
надзор; за поддържка на застраховката за професионалната отговорност по смисъла на
чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на консултант за упражняване на строителен надзор
включително до изтичане на гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за
дейности по отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както
и др. присъщи разходи свързани с изпълнение на услугата.
Ценовото предложение на участника „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен по обособена позиция
№ 2 е в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря на
изискванията на възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София
по обособена позиция № 2.
Участникът заявява, че ценовото му предложение за обособена позиция № 2 включва
всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената позиция в
описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към документацията
за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с транспорт, командироване
и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за упражняване на строителен
надзор; за поддържка на застраховката за професионалната отговорност по смисъла на
чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на консултант за упражняване на строителен надзор
включително до изтичане на гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за
дейности по отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както
и др. присъщи разходи свързани с изпълнение на услугата.
Ценовото предложение на участника „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София по обособена
позиция № 2 е в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка и отговаря
на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по обособени позиции № 1 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от двете обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,

приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София по
обособени позиции №1 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция са
включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ЯЗОН”
ЕООД, гр.Велико Търново по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция са
включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ
АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една обособена позиция са
включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на обособената
позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация, приложена към
документацията за обществената поръчка, в това число и разходи, свързани с
транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в екипа за
упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на

всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по
обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на
обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ДЗЗД
„ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по обособени позиции № 1 и № 2 .
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от двете обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас по
обособени позиции №1 и № 2 са рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника ЕТ „БИЛД
КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от трите обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”,
гр.Хасково по обособени позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност
на обществената поръчка и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията разгледа последователно ценовите предложения на участника „ИНФРА
ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Участникът заявява, че в ценовите му предложения за всяка една от трите обособени
позиции са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение предмета на
обособената позиция в описания вид и обхват в Техническата спецификация,
приложена към документацията за обществената поръчка, в това число и разходи,
свързани с транспорт, командироване и заплащане на труда на лицата, включени в
екипа за упражняване на строителен надзор; за поддържка на застраховката за
професионалната отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ за дейността на
консултант за упражняване на строителен надзор включително до изтичане на
гаранционния срок, предложен от строителя на обекта; за дейности по отстраняване на
всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок, както и др. присъщи разходи
свързани с изпълнение на услугата.
Ценовите предложения на участника ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив по обособени
позиции №1, № 2 и № 3 са в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка
и отговарят на изискванията на възложителя.
Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП за
всяко едно от ценовите предложения на участниците, което подлежи на оценяване по

обособени позиции №1, №2 и №3. След извършената проверка комисията констатира,
че ценовите предложения по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 на участниците:
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София и ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив и
ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД,
гр.Пловдив са с повече от 20 на сто по - благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници по показател : Пц – „Предлагана цена за
обособена позиция от поръчката“.
С оглед на изложеното и на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията РЕШИ и изиска в
5 – дневен срок от получаване на искането от :
1.Участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София да представи подробна писмена
обосновка за начина на образуване на ценовите си предложения по обособени позиции
№ 1, № 2 и № 3.
2. Участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив да представи подробна
писмена обосновка за начина на образуване на ценовите си предложения по обособени
позиции № 1, № 2 и № 3.
3. Участника „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД, гр.Пловдив да представи подробна писмена
обосновка за начина на образуване на ценовото си предложение по обособена позиция
№ 2.
Комисията, след като констатира, че срокът на валидност на офертите на участниците
е изтекъл, взе решение да покани участниците да потвърдят валидността на офертите
си. С оглед на взетото решение комисията изпрати покани до всички участници.
На 24.11.2020 г. в 10.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се
събра да проведе следващото си заседание.
В отговор на изпратените покани, всички участници с изключение на „ЕЛСТРОЙ
КОНСУЛТ 77” ЕООД, гр.София и „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр.Плевен са потвърдили
валидността на офертите си.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 456 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил плик
с документи вх. № 12 – 00 - 43 / 20.11.2020 г. от участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД,
гр.София. Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил писмена
обосновка. Комисията разгледа писмената обосновка на участника по обособени
позиции № 1, № 2 и № 3.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
Участникът е направил разяснения за „наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение
на строителството“, което представя за трите обособени позиции, по които участва.
В предложените разяснения няма финансова обосновка на предложената цена, от която
комисията да придобие увереност, че участникът е включил и остойностил всички
необходими ресурси за изпълнение предмета на обществената поръчка по трите
обособени позиции.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3 (трето)
от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ и не приема писмената обосновка, представена от
участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, гр.София по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 и
предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата по
обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
В отговор на писмо с изх. № 94 – 00 – 1025 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил плик
с документи вх. № 12 – 05 - 51 / 23.11.2020 г. от участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив. Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил
писмена обосновка за всяка една от трите обособени позиции.

Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от девет ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
 Експерт „инженер по пожарна техника и безопасност“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
 Експерт ПУСО
 Експерт „опазване на околната среда“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с трима експерта.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум шест ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за двама основни експерта, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“ и Експерт „пътно строителство“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 13,375 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на
надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3 (трето)
от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ и не приема писмената обосновка, представена от
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 1 и
предлага същия участник за отстраняване от по- нататъшно участие в процедурата по
обособена позиция № 1.
Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2.
От направените разяснения на участника съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП , комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от седем ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ПУСО
 Експерт ВиК
 Експерт по качество и съответствие на материалите
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с един експерт.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:

 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум шест ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за двама основни експерта, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“ и Експерт „пътно строителство“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 32,875 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на
надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не добива
увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички необходими
разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата обособена
позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3 (трето)
от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ и не приема писмената обосновка, представена от
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 и
предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата по
обособена позиция № 2.
Комисията разгледа писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ
2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП, комисията
констатира следното:
1. В техническото предложение на участника е предвиден екип от десет ключови
експерта:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
 Експерт „инженер по пожарна техника и безопасност“
 Експерт „геодезия и вертикална планировка“
 Експерт „пътно строителство“
 Експерт ПУСО
 Експерт „опазване на околната среда“
 Експерт „конструктор“
с което участникът надгражда изискванията на възложителя с пет експерта.
2. В направената обосновка на предложената цена, участникът предлага хонорари
за четири експерта, а именно:
 Ръководител надзорен екип
 Експерт ВиК
 Експерт „координатор по безопасност и здраве“
 Експерт по качество и съответствие на материалите
с което участникът не отговаря на минималните изискванията на възложителя за
участие на минимум пет ключови експерта. При ценообразуването, участникът не е
предвидил средства за един от основните експерти, а именно: Експерт „геодезия и
вертикална планировка“.
Посочената ангажираност на ръководител надзорен екип за целия период на
изпълнение на договора е 27,625 човекодни, което не кореспондира с изискванията на
Възложителя, записани в техническата спецификация: „Ръководителят на

надзорния екип следва да присъства на строителната площадка ежедневно за срока
на изпълнение на предмета на съответната обособена позиция от поръчката“.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не добива
увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички необходими
разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата обособена
позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3 (трето)
от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ и не приема писмената обосновка, представена от
участника ДЗЗД „ЕМ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТ 2020”, гр.Пловдив по обособена позиция № 3 и
предлага същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата по
обособена позиция № 3.
В отговор на писмо с изх. № 30 – 00 – 461 / 16.11.2020 г. на комисията е постъпил плик
с документи вх. № 12 – 05 - 50 / 23.11.2020 г. от участника „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД,
гр.Пловдив. Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил писмена
обосновка. Комисията разгледа писмената обосновка на участника по обособени
позиции № 2.
От направените разяснения на участника съгласно чл. 72, ал.2 от ЗОП , комисията
констатира следното:
Участникът е направил подробна финансова обосновка с разчет на всички предвидени
от него разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка. Самият участник е
посочил в обосновката си, че „изпълнението на строителството от съставянето на
протокол обр. 2а до приемането на обекта от Възложителя с Акт обр.15 – СМР с
продължителност максимум 13 месеца, но не по-късно от 04.08.2021“. Следователно
към момента на подаване на офертата си, участникът е изготвил ценовото си
предложение на база изпълнение на предмета на поръчката от 13 месеца. В посочената
обосновка, цената за изпълнение на поръчката е формирана на база изпълнение на
строителен надзор на СМР от 9 месеца.
В обосновката си, участникът посочва, че се предвижда да бъде нает приобектов офис
в населено място, отдалечено на 27 км от обекта като във финансовия разчет,
разходите за транспорт са предвидени само в едната посока до обекта.
Тъй като ангажираността на ключовите експерти, с изключение на ръководителя на
надзорния екип не е ежедневна, а както е посочил и самия участник е до 2 дни в месеца,
не става ясно до колко е целесъобразно същите да бъдат назначени на месторабота в
гр. Котел.
Техническото предложение е изготвено на база индикативен срок за изпълнение на
поръчката от 13 месеца, а обосновката на ценовото предложение показва разчети на
разходите за 9 месеца, което води до несъответствие между две от основните части от
офертата на участника.
От направените разяснения за отклонение в цената на участника, комисията не добива
увереност, че участникът е образувал цената си като е включил всички необходими
разходи за изпълнение предмета на обществената поръчка по настоящата обособена
позиция.
В предвид гореизложеното и на основание Раздел VI. „Отваряне, разглеждане, оценка
и класиране на офертите”, 8.9. „Необичайно благоприятни оферти”, изречение 3 (трето)
от абзац 1 – ви след т.5 и Раздел VI.8.6., б. „ж“, предложение второ от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ и не приема писмената обосновка, представена от
участника „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив по обособена позиция № 2 и предлага
същия участник за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата по обособена
позиция № 2.
Комисията приложи методиката на възложителя за оценка на офертите по показател –
„Предлагана цена за обособена позиция от поръчката“ (Пц), отрази точките на
участниците по показател Тп - „Техническо предложение за изпълнение на обособена

позиция от поръчката“, определи и отрази точките им по показател Пц, определи и
отрази комплексната им оценка по обособени позиции в таблици, както следва :
Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап” и
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича,
община Котел – трети етап”
Участник
ОП 1 ОП 1 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
1
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3
4
5
6
7

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ”
ЕООД

40

36,48

76,48

30
50

39,67
40,00

69,67
90,00

„ЯЗОН" ЕООД,
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

30
30

50,00
36,95

80,00
66,95

40

34,63

74,63

„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД

30

48,13

78,13

Упражняване на СН на обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел”
Участник
ОП 2 ОП 2 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
2
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3
4
5
6
7

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„НОВЕЛ" ЕООД, гр.Сливен
„КОНТРОЛ 21” ООД
„ЯЗОН" ЕООД,
ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД
КОНСУЛТ”
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

40

40,50

80,50

30
30
50
30
30

43,85
37,71
44,00
50,00
40,53

73,85
67,71
94,00
80,00
70,53

40

40,49

80,49

Упражняване на СН на обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община
Котел”
Участник
ОП 3 ОП 3 Комплексна
Техническо
Предлагана оценка ОП
предложение
цена за
3
за изпълнение обособена
на обособена позиция от
позиция от
поръчката –
поръчката – Тп
Пц
№
1
2
3
4
5
6

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
ЕООД
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ”
ЕООД

40

28,42

68,42

30
50

28,88
33,17

58,88
83,17

„ЯЗОН" ЕООД,
ЕТ „БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ”

30
40

33,01
29,13

63,01
69,13

„ИНФРА ИНВЕСТ” ООД

30

50,00

80,00

В предвид гореизложеното комисията направи следното класиране :
По обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап
и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети
етап” :
1. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София – 90,00 точки
2. „ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 80,00 точки
3. „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив – 78,13 точки
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
76,48 точки
5. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 74,63 точки
6. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 69,67 точки
7. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас – 66,95 точки
По обособена позиция № 2
- Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел” :
1. „КОНТРОЛ 21” ООД, гр.София – 94,00 точки
2. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
80,50 точки
3. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 80,49 точки
4. ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 80,00 точки
5. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 73,85 точки
6. ДЗЗД „ТРАФИК БИЛД КОНСУЛТ”, гр.Бургас – 70,53 точки

7. „НОВЕЛ” ЕООД, гр.Сливен – 67,71 точки
По обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича,
община Котел” :
1. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София – 83,17 точки
2. „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, гр.Пловдив – 80,00 точки
3. ЕТ „БИЛД КОМЕРС – КРАСИМИР АНГЕЛОВ”, гр. Хасково – 69,13 точки
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД, гр.София –
68,42 точки
5. ЯЗОН” ЕООД, гр.Велико Търново – 63,01 точки
6. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр.София – 58,88 точки
III. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място участници.
Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо
място участници : „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София и „КОНТРОЛ 21” ООД,
гр.София.
Дата и час на приключване на настоящия протокол: 02.12.2020 г. в 16.45 часа,
съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП.
Неразделна част от настоящия протокол са:
- Протокол № 1 от работата на комисията, приключен на 11.05.2020 г.
- Протокол № 2 от работата на комисията, приключен на 04.11.2020 г.
- Протокол № 3 от работата на комисията, приключен на 24.11.2020 г.
Председател: : инж. Яна Гавова ………/п/*…………
Членове: 1. инж. Дорина Митева : ………/п/*…………
2. Добри Николов : ………/п/*…………….
Заличена информация на
основание чл.37 от ЗОП
във връзка с ЗЗЛД

