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Днес 26.11.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново. Комисията по 
чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за общес твените поръчки във връзка с чл. 
103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, назначена със заповед № РД 22- 1935/26.11.2019г. 
на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с обявената обществена поръчка, с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на 
и н в е с т и ц и о н н и т е проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"4, по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към езроежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална"; 

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев'*, „7-ми юли", „Цар Г. Светослав"; 

Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със същсствените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище"; 

Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар"; Откритата процедура с с публикувано Обявление за 
поръчка с ID 938207 на дата 14.10.2019 г., с публикувано Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация с №РД 24-177 от 15.11.2019г. с уникален номер в 1ЮП: 
00073-2019-0055, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://\v\vw.veliko-
taniovo.bg.'b^'pro(11-na-kupuvacha/726 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор Дирекция „СУТу в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж.Валентина Миткова - Началник отдел „ТР" в Община Велико Търново: 
2.инж.Цанко Бояджиев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3.инж. Даниел Дончев Главен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
4. Ана Тодорова - Главен скспсрт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; 
5. Александър Колев - Главен скспсрт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 
6. Йорданка Антонова - Главен скспсрт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 

Велико Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 302. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисия та подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или на 
средствата :*а масово осведомяване. 
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инж.Динко Ксчев - Директор Дирекция „СУГ" в Община Велико Търново, изчете 
Заповед РД 22- 1935/26.11.2019г., представи комисията и оповести нейните задачи: 
„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 26.11.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново. 

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде 
представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на 
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: Изготвяне на оценка ла съответствието на 
инвестиционни те проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособснн позиции: 

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към стросжитс и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална4*; 

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев", ,.7-ми юли", „Цар Т. Светослав"; 

Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище"; 

Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар"; Откритата процедура е с публикувано Обявление за 
поръчка с ГО 938207 на дата 14.10.2019 г., с публикувано Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация с №РД 24-177 от 15.11.2019r. с уникален номер в РОП: 
00073-2019-0055, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/726 

С присмо-прсдавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 25.11.2019г. до 17:00ч. В 
посочения в обявлението срок. са постъпили двадесет и пет оферти с вх.№: 

1. вх.№53-1669-1/12.11.2019г. в 12:57ч. на „Ивт Консулт" ЕООД за обособени позиции 
№1,2,4 и 5 ; 
2. вх.№53-1263-1/14.11.2019г\ в 09:58ч. на „Ди Ви Консулт БГ* ООД за обособени 
позиции №1,2,4 и 5 ; 
3. вх.№5300-7335-2/15.11.2019г. в 10:21 ч. на „Инжконсултпроект" ООД за обособени 
позиции №1,2,4 и 5 ; 
4. вх.№53-2635-6/18.11.2019г. в 09:37ч. на „Институт по транспортно строителство и 
инфраструктура" за обособени позиции №1,2,4 и 5 ; 
5. вх.№53-2828-1/18.11.2019г. в 09:41ч. на „Техникъл Консултинг Сървисис" ЕООД за 
обособени позиции №1,2,4 и 5 ; 
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6. вх.Х*5300-12196-4/18.11.2019г. в 09:45ч. на „Кимтекс ЛС" за обособсни позиции 
№1,2.4 и 5 ; 
7.вх.Хе53-2829-1/18.11.2019г. в 09:48ч. па ДММ-Дизайн" ЕООД за обособени позиции 
№1,2,4 и 5 ; 
8. вх.№ 53-2830-1/18.11.2019г. в 09:53ч. на „Строител-БГ" ЕООД за обособени позиции 
№1,2,4 и 5 ; 
9. вх.№5300-6855-1/18.11.2019г. в 09:59ч. па „Пловдивинвест" АД за обособени 
позиции №1 и 4 ; 
10. вх.№53-1667-1/18.11.2019г. в 10:00ч. на „ВМЛ-Консулт" ЕООД за обособени 
позиции №1,2,4 и 5 ; 
11. вх.№5300-15069-6/18.11.2019г. в 10:34ч. на „Агенция Строй контрол-ВТ" ЕООД за 
обособени позиции Ха 1,2,4 и 5 ; 
12. вх.№>5300-6446-3/18.11.2019г. в 10:56ч. на .Лзон" ЕООД за обособсни позиции 
Хо 1,2,4 и 5 ; 
13. вх.Х°53-2832-1/18.11.2019г. в 11:14ч. на „Лайф Енерджи" ООД за обособени 
позиции X" 1,2,4 и 5 ; 
14. вх.Хе53-1008-2/18.11.2019г. в 11:16ч. на „Кима Консулт" ЕООД за обособена 
позиция Хе 1 
15. вх.Х®53-1008-3/18.11.2019г. в 11:17ч. на „Кима Консулт" ЕООД за обособена 
позиция ХУ2 
16. В Х . Х У 5 3 - 1 008-4/18.11.2019г. в 11:18ч. на „Кима Консулт" ЕООД за обособена 
позиция Х°4 
17. вх.№>53-1008-5/18.11.2019г. в 11:19ч. на „Кима Консулт" ЕООД за обособена 
позиция №>5 
18. вх.Х«5300-1228-2/18.11.2019г. в 11:21 w. на „Експерт Дисижьнс" ООД за обособени 
позиции №> 4 и 5 ; 
19. вх.Х&53-931-86/18.11.2019г. в 13:56ч. на „Минерва КЛ" ЕООД за обособени позиции 
X» 1,2,4 и 5 ; 
20. вхJST»53-2835-l/19.11.2019г. в 13:53ч. на „Алфа Пи Проджект" ООД за обособени 
позиции Х« 1,2,4 и 5 ; 
21. вх.Хз5300-2957-3/25.11.2019г. в 15:41ч. на „Алфа М-98" ЕООД за обособена 
позиция Х°1 
22. вх.Х°5300-2957-4/25.11.2019г. в 15:42ч. на ..Алфа М-98" ЕООД за обособена 
позиция X^2 
23. вх.Хо5300-2957-5/25.11.2019г. в 15:43ч. на ..Алфа М-98" ЕООД за обособена 
позиция ХУ4 
24. вх.Хо5300-2957-6/25.11.2019г. в 15:44ч. на „Алфа М-98" ЕООД за обособена 
позиция №>5 
25. вх.Х»5300-673-209/25.11.2019г. в 16:04ч. на „Инвестстрой-92" ЕООД за обособени 
позиции №>1,2,4 и 5 ; 

Комисията установи, че от участника „Кима Консулт" ЕООД, са постъпили 4 
броя отделни опаковки съдържащи четири броя отделни оферти. Съгласно 
документацията на Възложителя, на стр.6 е записано „1.4. Всеки участник в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една 
оферта.също така на стр.З е записано „Всекиучастник в процедурата следва да се 
запознае със Закона за обществените поръчки и Правнишка за прилагане на Закона за 
обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са 
обстоятелствено описани в решението. обявлението или документацията за участие 
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и може да се възползва от всички правни възможности. предвидени в ЗОП и ПП3011, 
във връзка с подготовката на офертата и участието си в процедурата." Съгласно 
чл.101, ал.8 от 3011 ..Всеки участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка има право да прсдстави само една оферта.", като също така в чл.47, ал.1 от 
ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника. 
Съгласно чл.47. ал.2 от ППЗОП документите но ал.1 се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка., като в т.З е посочено че се посочва наименованието на 
поръчката, а когато е приложимо и обособените позиции за които се подават 
документите. В чл.47, ад.9 от ППЗОП, се посочва че когато участник подава оферта за 
повече от една обособена позиция, в опаковката по ал.2 от чл.47 ППЗОП. за всяка от 
обособените позиции се представят поотделно комплектували документите по чл.39, 
ал.З, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри", с посочване па позицията за която се отнасят. Безспорно е императивното 
изискване на чл.47, ал.9 ППЗОП, че документите по всички позиции се представят в 
една обща непрозрачна опаковка. Цитирани те по-горе правни норми не допускат 
изключение при тяхното прилагане. В този смисъл е и съдебната практика - Решение 
№4230 от 21.03.2019г. по адм.дело 584/2019 на ВАС; Решение №5991 от 09.05.2018г. 
по адм. дело 3060/2018г. на ВАС, Решение №6297 от 15.05.2018г. по адм. дело № 
3190/2018г. на ВАС и др. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП поради 
представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия и 
чл.107, т.5 3011 поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за 
представянето им и комисията предлага за отстраняване „Кима Консулт" ЕООД подал 
оферти с вх.№53-1008-2/18.11.2019г. в 11:16ч. за обособена позиция №1, вх.№53-1008-
3/18.11.2019г. в 11:17ч. за обособена позиция №2, вх.№53-1008-4/18.11.2019г. в 11:18ч. 
за обособена позиция №4 и вх.№53-1008-5/18.11.2019г. в 11:19ч. за обособена позиция 
№5 от по нататъшно участие, като офертите му не следва да бъдат разглеждани тъй 
като същите не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и не 
отговарят на условият а за представянето им. 

Комисията установи, че от участника „Алфа М-98" ЕООД, са постъпили 4 броя отделни 
опаковки съдържащи четири броя отделни оферти. Съгласно документацията на 
Възложителя, на стр.6 е записано „ 1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка lata право да представи само една оферта.". също така на стр.З е 
записано „Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в 
решението, обявлението или документацията за участие и може да се възползва от 
всички правни възможности, предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката 
на офертата и участието си в процедурата." Съгласно чл.101, ал.8 от ЗОП „Всеки 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта.", като също така в чл.47, ал.1 от ППЗОП, документите, 
свързани с участието в процедурата се представят от участника. Съгласно чл.47, ал.2 от 
ППЗОП документите по ал.1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка., като в 
т.З е посочено че се посочва наименованието на поръчката, а когато е приложимо и 
обособените позиции за които се подават документите. В чл.47, ал.9 от ППЗОП, се 
посочва че когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
опаковката по ал.2 от чл.47 ППЗОП. за всяка от обособените позиции се представят 
поотделно комплектувани документите по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП и отделни 
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непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри'', с посочване на 
позицията за която се отнасят. Безспорно е императивното изискване на чл.47, ал.9 
IIII301I, че документите по всички позиции се представят в една обща непрозрачна 
опаковка. Цитираните по-горе правни норми не допускат изключение при тяхното 
прилагане. В този смисъл е и съдебната практика - Решение №4230 от 21.03.2019г. по 
адм .дело 584/2019 на ВАС; Решение №5991 от 09.05.2018г. по адм. дело 3060/2018г. на 
ВАС, Решение №6297 от 15.05.2018г. по адм. дело № 3190/2018г. на ВАС и др. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП поради 
представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия и 
чл.107, т.5 ЗОП поради представяне на оферти, които не отговарят на условията за 
представянето им, комисията предлага за отстраняване „Алфа М-98*' ЕООД подал 
оферти е вх.№5300-2957-3/25.11.2019г. в 15:41 ч. за обособена позиция №1 , вх.№5300-
2957-4/25.11.2019г. в 15:42ч. за обособена позиция №2, вх.№5300-2957-5/25.11.2019г. в 
15:43ч. за обособена позиция №4 и вх.№5300-2957-6/25.11.2019г. в 15:44ч. за обособена 
позиция №5 от по нататъшно участие, като офертите му не следва да бъдат 
разглеждани тъй като същите не отговарят на предварително обявените условия на 
поръчката и не отговарят на условията за представянето им. 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на останалите постъпили оферти и 
установи следното: 
Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачни опаковки и 
е ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Грима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З ог ППЗОП оповести съдържането 
на опаковката, както следва: 

I. Оферта от „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, с вх. №53-1669-1/12.11.2019г. в 12:57ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, Улица „А.тсксандър Геров*4 №15, тел: 
029927579, email: ivkonsiilteoodfogmail.coni за обособени нозинии №1, №2, №4 и №5, 
съдържа: 

1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Иван Танкишев - 2стр. 
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Иван 
Танкишев - 2стр. 

За обособена позиция №1: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Танкишев - 3 стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Танкишев - 3 стр. 

За обособена позиции №4: 
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1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Танкишев - 3 стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Танкишев - 3 стр. 

II. Оферта от „Ди Ви Консулт БГ" ООД, с вх. №53-2164-1/14.11.2019г. в 09:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Шумен, ПК 9700, Улица „Васил Левски" №29, вх.Г, тел: 
054801791, email: divi consults ahv.bg , лице за контакт: Димитринка Христова за 
обособени позиции №1, №2 и №4, съдържа: 

1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Димитринка Христова -- 2стр. 
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Димитринка Христова - Зстр. 

За обособена позиция №1: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Димитринка Христова - 3 
стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Димитринка Христова - 3 
стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Димитринка Христова - 3 

III. Оферта от „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, е вх. №5300-7335-2/15.11.2019г. 
в 10:21ч., с адрес за кореспонденция: град Варна , ПК 9010, ул. „Д-р Николай Коларов" 
№3, тел: 052613722, email: olficefa ecp.bg , лице за контакт: Иван Колелиев за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заглавна страница, подписана и подпечатана - 1бр. 
3. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Иван Колелиев - 1стр. 
4.Дскларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Иван 
Колелиев - 2стр. 
5. Заглавна страница на Техническо предложение, подписана и подпечатана - 1бр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Колелиев - 3 стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заглавна страница, подписана и подпечатана - 1бр. 
3. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Иван Колелиев - 1стр. 

с т р . 
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4.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Иван 
Колелиев - 2стр. 
5. Заглавна страница на Техническо предложение, подписана и подпечатана- 1бр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Колелиев 3 стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Магнитен носител съдържат ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заглавна страница, подписана и подпечатана - 1бр. 
3. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Иван Колелиев - 1стр. 
4.Дскмарация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Иван 
Колелиев - 2стр. 
5. Заглавна страница на Техническо прешюжение, подписана и подпечатана - 1бр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Колелиев - 3 стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заглавна страница, подписана и подпечатана - 1бр. 
3. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Иван Колелиев - 1стр. 
4.Декларация за съгласие от субекта иа данните, оригинал подписана и подпечатана от Иван 
Колелиев - 2стр. 
5. Заглавна страница на Техническо предложение, подписана и подпечатана - 1бр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Иван Колелиев - 3 стр. 

IV. Оферта от „Институт по транспортни строителство и инфраструктура" ООД, 
с вх. №53-2635-6/18.11.20191. в 09:37ч., с адрее за кореспонденция: град София , ПК 1220, 
ул. „Илииннца" №78, тел: 0888919171, email: grozdanov(fcinstitute-tsi.com , лице за 
контакт: Христо Грозданов за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Христо Грозданов - Зстр. 
2. Магнитен носител - 4 б р . 
3. Декларация за съгласие от субекта па данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Христо Грозданов - Зстр. 

За обособена позиция №1: 

1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Христо Грозданов - 3 стр. 

За обособена позиция №2: 

1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечат ано от Христо Грозданов - 3 стр. 

За обособена позиция №4: 

1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Христо Грозданов - 3 стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Христо Грозданов - 3 стр. 
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V. Оферта от „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД, с в\. №53-
2828-1/18.11.2019г. в 09:41ч., с адрсс за кореспонденции: град София , ИК 1407, бул. 
„Никоа Й. Вапцаров" №53Б, Мандарин офис център, партер, тел: 029950256, email: 
tendersfajtcs.bg , лице за контакт: Георги Тодоров за обособени позиции №1, №2, №4 и 
№5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Георги Тодоров - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Георги 
Тодоров - Зстр. 
4. Магнитен носител съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Георги Тодоров 3 стр. 
6. Техническо предложение, приложение към образеца, оригинал подписано и подпечатано -
68стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Георги Тодоров - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Георги 
Тодоров - Зстр. 
4. Магнитен носител съдържащ Тсхническо предложение - 1бр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Георги Тодоров - 3 стр. 
6. Техническо предложение, приложение към образеца, оригинал подписано и подпечатано 
ббстр. 

За обособена позиция .№4: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Георги Тодоров 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Георги 
Тодоров - Зстр. 
4. Магнитен носител съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Георги Тодоров - 3 стр. 
6. Техническо предложение, приложение към образеца, оригинал подписано и подпечатано 
69сгр. 

За обособена позиция №5: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Георги Тодоров - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Георг и 
Тодоров - Зстр. 
4. Магнитен носител съдържащ Техническо предложение - 1бр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Георги 'Тодоров — 3 стр. 
6. Техническо предложение, приложение към образеца, оригинал подписано и подпечатано -
71 стр. 

VI. Оферта от „Кимтекс ЛС" ООД, е вх. №5300-12196-4/18.11-2019. . в 09:45ч., с 
адрес за кореспонденция: град Плевен , ПК 5800, ул. „Дойран" №71, ет.З, тел: 064805940, 
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email: kimtexlsffr abv.bg , лице за контакт: Сони Иванова-Духлевска за обособени позиции 
№1, №2, №4 и №5, съдържа: 

1. Заявление и опис. оригинал подписани и подпечатани от Люмеиа Янкова - 2стр. 
2. Магни тен носител - 1бр. 
3. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Соня 
Иванова - Духлевска - Зстр. 
4. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Люмена Янкова - Зстр. 

За обособена позиция №1: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Иванова - Духлевска 
- 3 стр. 

За обособена позиции №2: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Иванова - Духлевска 
- 3 стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Иванова - Духлевска 
- 3 стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Иванова - Духлевска 
- 3 стр. 

VII. Оферта от „ДММ-ДИЗАЙН" ЕООД, с вх. №53-2829-1/18.11.2019г. в 09:48ч., с 
адрес за кореспонденция: град Плевен , ПК 5800, ул. „Генерал Столетов" №4, тел: 
0878782264, email: dcnismfcabv.bg , лице за контакт: Алина Божинова за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

1. Магнитен носител - 1бр. 
2. Заглавна страница, подписана и подпечат ана - 1бр. 
3. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Деница Денева - 2стр. 
4. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Деница Денева - 2стр. 

За обособена позиция №1: 

1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Деница Денева - 2 стр. 
2. Приложение към техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - бстр. 

За обособена позиция №2: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Деница Денева - 2 стр. 
2. Приложение към техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - бстр. 

За обособена позиция №4: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Деница Денева --2 стр. 
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2. Приложение към техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - бстр. 

За обособена позиции №5: 
1. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Деница Денева - 2 с гр. 
2. Приложение към техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - бстр. 

VIII. Оферта or „Строител БГ" ЕООД, е вх. №53-2830-1/18Л1.2019г. в 09:53ч., с 
адрес за кореспонденции: град Стара Загора , ПК 6000, ул. „Св. Отец Паисий" №61, вх.О, 
ет.7, ап.19, тел: 0887706633, email: stroitcl.hg.s/@gmail.eom , лице за контакт: Владимир 
Киров за обособени позиции №1, .№2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Заявление и опис. оригинал подписани и подпечатани от Владимир Киров - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Киров - 2стр. 
4. Заверено копие от Удостоверение №РК-0778/25.06.2018г. издадено от ДИСК. подписано и 
подпечатано - 1 сгр. 
5. Заверено копие на сертификат БДС EN ISO 9001:2015г. с обхват ..Оценка на съответствоето 
на инвестиционните проекти и/или упражнаване на строителсн надзор; Инвеститорски 
контрол в строителството" валиден до 02.08.2021 г., подписан и подпечатан - 1стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Киров - 3 стр. 

За обособена позиции №2: 
1. Заявление и опис. оригинал подписани и подпечатани от Владимир Киров - 2стр. 

2. Маг ни тен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Киров - 2стр. 
4. Заверено копие от Удостоверение №РК-0778/25.06.2018г. издадено от ДИСК, подписано и 
подпечатано - 1стр. 
5. Заверено копие на сертификат БДС EN ISO 9001:2015г. с обхват „Оценка на съответствоето 
па инвестиционните проекти и/или упражнаване на строителен надзор; Инвеститорски 
контрол в строителството" валиден до 02.08.2021 г., подписан и подпечатан - 1стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Киров - 3 стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Владимир Киров - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Киров - 2стр. 
4. Заверено копие от Удостоверение №РК-0778/25.06.2018г. издадено от ДНСК, подписано и 
подпечатано - lcip. 
5. Заверено копие на серт ификат БДС EN ISO 9001:2015г. с обхват „Оценка на съответствоето 
на инвестиционните проекти и/или упражнаване на строителен надзор; Инвеститорски 
контрол в строителст вото" валиден до 02.08.2021 г., подписан и подпечатан - 1стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Киров - 3 с гр. 
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За обособена позиция №5: 
1. Заявление и опис. оригинал подписани и подпечатани от Владимир Киров - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Киров - 2стр. 
4. Заверено копие от Удостоверение №РК-0778/25.06.2018г. издадено от ДНСК, подписано и 
подпечатано - 1стр. 
5. Заверено копие на сертификат БДС EN ISO 9001:2015г. е обхват „Оценка на съответствоето 
на инвестиционните проекти и/или упражнаване на строителен надзор; Инвеститорски 
контрол в строителството" валиден до 02.08.2021г., подписан и подпечатан - 1стр. 
6. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Киров - 3 стр. 

IX. Оферта . от „ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД, с вх. №5300-6855-1/18.11.2019г. в 
09:59ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив , ПК 4000, бул. „Руски" №15, тел: 
032658312, email: pinv 21@ahv.bg , лице за контакт: Петър Ангелов за обособени 
позиции №1 и №4, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Петър Ангелов - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Петър 
Ангелов - 2стр. 

4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Петър Ангелов 3 сгр. 

За обособена позиция №4: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Петър Ангелов - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Петър 
Ангелов - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Петър Ангелов - 3 стр. 

X. Оферта от „ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД, с вх. №53-1667-1/18.11.2019г. в 10:00ч., с 
адрес за кореспонденция: град София , ПК 1505, ул. „Черковна" №7, офис 21, тел: 
024923883, email: vml.consultffl abv.bg , лице за контакт: Владимир Петков за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена иозиния №1: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Владимир Петков - 2 с т р . 
2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Пет ков - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Петков - 3 стр. 
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За обособена позиции №2: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Владимир Петков - 2стр. 

2. Магни тен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Петков - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Петков 3 стр. 

За обособена позиция ,Y®4: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Владимир Пет ков - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Петков - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Петков - 3 стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Владимир Петков - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Владимир Петков - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир Пет ков - 3 стр. 

XI. Оферта от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ЕООД, е вх. №5300-15069-
6/18.11.2019г. в 10:34ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново , Г1К 5000, бул. 
„България" №2, ст.З, тел: 0885406201, email: strovkontrol vtfeabv.bg , лице за контакт: 
Емануил Серафимов за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Емануил Серафимов - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Емануил Серафимов - 2стр. 
4. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015 е обхват ..Оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. 
Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни 
проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктури и обекти. 
Осъществяване на авторски надзор и инвеститорски контрол." Валиден до 15.02.2020г., 
подписан и подпечатан - 1стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов - 4 
стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 

2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Емануил Серафимов - 2стр. 
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3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Емануил Серафимов - 2стр. 
4. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. 
Обследване и сертифицирапе на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни 
проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктури и обекти. 
Осъществявано на авторски надзор и инвеститорски контрол." Валиден до 15.02.2020г., 
подписан и подпечатан - 1стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов - 4 
стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 

2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Емануил Серафимов - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Емануил Серафимов - 2стр. 
4. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015 е обхват ..Оценка на съответствието па 
инвестиционните проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. 
Обследване и ссртифицираие на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни 
проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. 
Осъществяване на авторски надзор и инвеститорски контрол," Валиден до 15.02.2020г., 
подписан и подпечатан - 1стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов - 4 
Сф. 

За обособена позиция №5: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 

2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Емануил Серафимов - 2 с т р . 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Емануил Серафимов - 2стр. 
4. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015 е обхват „Оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. 
Обследване и сертифицирапе на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни 
проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. 
Осъществяване на авторски надзор и инвеститорски контрол." Валиден до 15.02.2020г., 
подписан и подпечатан - 1стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Емануил Серафимов - 4 
стр. 

XII. Оферта от „ЯЗОН" ЕООД, с вх. №5300-6446-3/18.11.2019г. в 10:56ч., с адрес за 
кореспонденцня: град Велико Търново , ПК 5000, ул. „Цар Калоян" №2, тел: 0888258390, 
email: vavilon2001&ahv.hg , лице за контакт: Мариана Димитрова за обособени позиции 
№1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Заявление и опис. ориг инал подписани и подпечатани oi Мариана Димитрова - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
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3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Мариана Димитрова - 2етр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова -
4стр. 
5. Програма за изпълнение на дейностите, оригинал подписана и подпечатана - от стр.5 до 
стр. 95 
6. Декларация в за наличието на застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ, оригинал подписана и 
подпечат ана от Мариана Димитрова - 1 стр. 
7. Декларация във връзка с чл.166, ал.З и ал.4 ог ЗУТ, оригинал подписан и подпечатано от 
Мариана Димитрова - 1стр. 

За обособена позиции №2: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Мариана Димитрова - 2c ip. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Мариана Димитрова - 2 с г р . 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова -
4стр. 
5. Програма за изпълнение на дейностите, оригинал подписана и подпечатана - от стр.5 до 
стр. 95 
6. Декларация в за наличието на застраховка по чл.171. ал.1 от ЗУТ, оригинал подписана и 
подпечатана от Мариана Димитрова 1 сгр. 
7. Декларация във връзка е чл.166, ал.З и ал.4 от ЗУТ. оригинал подписан и подпечатано от 
Мариана Димитрова - 1 стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Мариана Димитрова - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Мариана Димитрова - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова 
4стр. 
5. Про1рама за изпълнение на дейностите, оригинал подписана и подпечатана - от стр.5 до 
с гр. 95 
6. Декларация в за наличието на застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ, оригинал подписана и 
подпечатана от Мариана Димитрова - 1 с гр. 
7. Декларация във връзка с чл.166, ал.З и ал.4 ог ЗУТ, оригинал подписан и подпечатано от 
Мариана Димитрова - 1стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Мариана Димитрова - 2стр. 

2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Мариана Димитрова - 2стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Мариана Димитрова -
4стр. 
5. Програма за изпълнение на дейностите, оригинал подписана и подпечатана - от стр.5 до 
стр. 95 
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6. Декларация в за наличието на застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ, оригинал подписана и 
подпечатана от Мариана Димитрова - 1 с гр. 
1. Декларация във връзка с чл.166. ал.З и ал.4 от ЗУТ, оригинал подписан и подпечатано от 
Мариана Димитрова - 1стр. 

XIII. Оферта от „Лайф Енерджн" ООД, с вх. №53-2832-1/18Л 1.2019г. в 11:14ч., с 
адрсс за кореспонденция: град София, ул. „Люти брод" №3, стЛ, тел: 0888454140, email: 
multiplcx(irr)abv.h» , лице за контакт: Кънчо Паскалев за обособени позиции №1, №2, №4 и 
№5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Кънчо Паскалев - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Кънчо 
Паскалев - Зстр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев - 5стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис. ориг инал подписани и подпечатани от Кънчо Паскалев - 2cip. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Кънчо 
Паскалев - Зстр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев - Зстр. 

За обособена позиция №4: 
1. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Кънчо Паскалев - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Кънчо 
Паскалев - Зстр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев - 5стр. 

За обособена позиция №5: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Заявление и опис, оригинал подписани и подпечатани от Кънчо Паскалев - 2стр. 
3.Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Кънчо 
Паскалев - Зстр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Кънчо Паскалев - 5стр. 

XIV.Оферта от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД, с вх. №53-00-1228-2/18.11.2019г. 
в 11:21ч., с адрес за кореспонденция: град София , ПК 1404, ж.к. „Манастирски ливади-
Б", бл.64, вх.Б, ет.4, ап.41, тел: 029802299, email: expert.disfriamail.com , лице за контакт: 
Красимир Гатев за обособени позиции №4 и №5, съдържа: 

1.Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от 
Красимир Гатев - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр 
За обособена позиция №4: 
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1. Декларация за съгласис от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Красимир Гатев - 2стр. 

2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Красимир Гатев - Зстр. 

За обособена позиция №5: 
1. Декларация за съгласие от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Красимир 1 атев - 2стр. 
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Красимир Гатев - Зстр. 

ХУ.Оферта от „МИНЕРВА-КЛ" ЕООД, с вх. №53-931-86/18.11.2019г. в 13:56ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново , ПК 5000, ул. „Козлодуй" №6-А, ет.1, 
офис 2, тел: 0878818447, email: ininerva klifeabv.bg , за обособсни позиции №1, №2, №4 и 
№5, съдържа: 

1.Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Любка 
Любенова-Вашкова - Зстр. 
2. Декларация за съгласие от субект а на данните, оригинал подписана и подпечатана от Любка 
Любенова-Вашкова - 2стр. 

За обособена позиция №1: 
1. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП- 1бр. 
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова -
Ваш кова - Зстр. 
За обособена позиция №2: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова -
Вашкова - Зстр. 

За обособена позиция №4: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова -
Вашкова - Зстр. 

За обособена позиция №5: 
1. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП- 1бр. 
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Любка Любенова -
Вашкова - Зстр. 

XVI.Оферта от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД, с вх. №53-2835-1/19.11.2019г. в 
13:53ч., е адрес за кореспонденция: град София , ПК 1000, ул. „Камен Андреев" №24, ет.4, 
офис 403, тел: 0898591174, email: 3.14officcfe»mail.com , за обособени позиции №1, №2, 
№4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан от Валентин Петков -
2стр. 
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2. Магнитен носител съдържат ЕЕДОП - 1бр. 
3. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Валентин Петков - Зстр. 
4. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Бояна Петкова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Камен Ьелчев- Зстр. 
6.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - Зстр. 
7. Предложение та изпълнение на поръчката , оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Пет ков - 7стр. 

За обособена позиция №2: 
1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан от Валентин Петков 
2стр. 
2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП - 1бр. 
3. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Валентин Петков - Зстр. 
4. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Бояна Петкова - Зстр. 
5. Декларация та съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Камен Белчев - Зстр. 
6.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - Зстр. 
7. Предложение за изпълнение на поръчката , оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - 7стр. 

За обособена позиция №4: 
1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан от Валентин Петков -
2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Валентин Петков - Зстр. 
4. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Бояна Петкова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Камен Белчев- Зстр. 
6.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - Зстр. 
7. Предложение за изпълнение на поръчката , оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - 7стр. 

За обособена позиция №5: 

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан от Валентин Петков -
2стр. 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
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3. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Валентин Петков - Зстр. 
4. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Бояна Петкова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от 
Камен Белчев- Зстр. 
6.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - Зстр. 
7. Предложение за изпълнение на поръчката , оригинал подписано и подпечатано от Валентин 
Петков - 7стр. 

ХУИ.Оферта от „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, е вх. №5300-673-209/25.11.2019г. в 
16:04ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново , ПК 5000, ул. „Росица" №1, 
тел: 062625927, email: investstroi&abv.bg , за обособсни позиции №1, №2, №4 и .№5, 
съдържа: 

За обособена позиция №1: 

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписан от Ина Минчева 
Кържилова - 2 а р . 
2. Магнитен носител съдържащ ЕЕДОП - 1бр. 
3.ЕЕДОП, представен на хартиен носител подписан и подпечатан от Ина Минчева-
Кържилова- 20стр. 
4. Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева -
Кържилова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Ина 
Минчева - Кържилова - Зстр. 
6.Заверено копие от Удостоверение №РК-0481/01.06.2015г., за извършване на дейности по 
чл.166, ал. 1. т.1 ЗУТ с приложен списъчен състав, подписани и подпечатани - Зстр. 
7. Заверено копие от застрахователна полица професионална отговорност, подписана и 
подпечатана - 1сгр. 
8. Заверено копие ог серт ификат ISO 9001:2015, с обхват „Услуги в инвестиционната дейност-
строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 30.09.2022г., 
подписано и подпечатано - 1 стр. 
9. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2015, е обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021г., подписано и подпечатано - 1стр. 
10. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007, е обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021г., подписано и подпечатано - 1стр. 

За обособена позиция №2: 

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписано и подпечатано от Ина 
Минчева - Кържилова - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП - 1бр. 
3.ЕЕДОП, представен на хартиен носител подписан и подпечатан от Ина Мипчсва-
Кържилова 20стр. 
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4.Техничсско предложение по образец» оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева -
Кържилова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Ина 
Минчева - Кържилова - Зстр. 
б.Заверено копие от Удостоверение №»РК-0481/01.06.2015г., за извършване на дейности по 
чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ е приложен списъчен състав, подписани и подпечатани - Зстр. 
7. Заверено копие от застрахователна полица професионална отговорност, подписана и 
подпечатана - 1 стр. 
8. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015, с обхват „Услуги в инвестиционната дейност-
строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 30.09.2022г., 
подписано и подпечатано - 1стр. 
9. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2015, с обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно До 
10.01.2021 г., подписано и подпечатано - 1стр. 
10. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007, с обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021г., подписано и подпечатано - 1стр. 

За обособена позиции №4: 

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписано и подпечатано от Ина 
Минчева - Кържилова - 2стр. 
2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП - 1бр. 
3.ЕЕДОП, представен на хартиен носител подписан и подпечатан от Ина Минчева-
Кържилова- 20стр. 
4.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева -
Кържилова - Зстр. 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Ина 
Минчева - Кържилова - Зстр. 
б.Заверено копие от Удостоверение №РК-0481/01.06.2015г., за извършване на дейности по 
чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ с приложен списъчен състав, подписани и подпечатани - Зстр. 
7. Заверено копие от застрахователна полица професионална отговорност, подписана и 
подпечатана - 1стр. 
8. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015, с обхват „Услуги в инвестиционната дейност-
строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 30.09.2022г., 
подписано и подпечатано - 1етр. 
9. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2015, с обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021 г., подписано и подпечатано - 1стр. 
10. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007, е обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021 г., подписано и подпечатано - 1стр. 

За обособена позиция №5: 

1. Заявление и опис на представените документи, оригинал подписано и подпечатано от Ина 
Минчева - Кържилова - 2стр. 
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2. Магнитен носител съдържаш ЕЕДОП - 1 бр. 
3.ЕЕДОП, представен на хартиен носител подписан и подпечатан от Ина Минчева-
Кържилова 20етр. 
4.Техническо предложение по образец, оригинал подписано и подпечатано от Ина Минчева -
Кържилова - Зстр, 
5. Декларация за съгласието от субекта на данните, оригинал подписана и подпечатана от Ина 
Минчева - Кържилова - Зстр. 
б.Заверено копие от Удостоверение №РК-0481/01.06.2015г., за извършване на дейности по 
чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ с приложен списъчен състав, подписани и подпечатани - Зстр. 
7. Заверено копие от застрахователна полица професионална отговорност, подписана и 
подпечатана - 1 стр. 
8. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2015, е обхват „Услуги в инвестиционната дейност-
строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 30.09.2022г., 
подписано и подпечатано - 1 сгр. 
9. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2015, е обхват „Услуги в инвестиционната 
дейност-строитслен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021 г., подписано и подпечатано - 1 стр. 
10. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007, с обхват. „Услуги в инвестиционната 
дейност-строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги", валидно до 
10.01.2021 г., подписано и подпечатано - 1стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
16:00ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4. т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 20.01.2020 г.. всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията -
архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 27.01.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол за съответствието на участника е изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, каго в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 10.02.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
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техническите предложения на допуснатите участници за съотвегствие е предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 13.02.2020 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа на 09.01.2020г. о т 10:00ч., като започна да разглежда и 
анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна 
обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от „ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, с вх. №53-1669-1/12.11.2«19г. в 12:57ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, Улица „Александър Геров" №15, тел: 
029927579, email: ivtconsultcood@gmail.coin за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, 
съдържа: 

1. Комисията установи, чс участника е представил на електронен носител 1 брой ЕЕДОП. 
който е електронно подписан от Иван Танкишев. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало сЕЕДОП и лицето вписано в търговски 
регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички 
задължени лица. Съгласно пубилкувано разяснение №9100-01-4/08.11.2019г. в отговора на 
Въпрос №2 отнасящ се до представянето на ЕЕДОП, Възложителят е посочил: „Имайки 
предвид разпоредбата на чл.47. ал.4 от ППЗОП „Когато поръчката е разделена на 
обособени позиции се представят отделно комплектувани заявления за участие 
заедно е описи към тях. В тази връзка Участниците следва да представят отделно 
попълнен ЕЕДОП, за всяка от обособените позиции. В тази връзка е необходимо 
участника да представи отделно попълнен ЕЕДОП за всяка ог обособените позиции за която 
участва. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага часг ог изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответст вието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0724/05.07.2017г., 
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удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 05.07.2022г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС F.N ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент.*4 В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат №32900/15/S издаден на 10.08.2018г, валиден до 10.08.2021 г. с област 
на приложение „консултантскиуслуги за оценка на съответствието, независим строителен 
надзор на обекти от високото, инфраструктурното, жилищното, общественото, 
промишленото, транспортното, енергийното. хидротехническото, комуникационното и 
благоустройственото строителство; проектиране на инвестиционни инфраструктурни 
проекти; управление на проекти и техническа помощ в управлението на проекти ". 

И. Оферта от ,Ди Ви Консулт БГ" ООД, с вх. №53-2164-1/14.11.2019г. в 09:58ч., с 
адрес за кореспонденция: град Шумен, ПК 9700, Улица „Васил Левски" №29, вх.Г, тел: 
054801791, email: divi consultfitjahv.hg , лице за контакт: Димитринка Христова за 
обособени позиции №1, №2 и №4, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни сл. подпис от управителя и 
съдружник Димитринка Христова и другият съдружник в дружеството Илияна Игнатова. 
Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата 
подписали еЕЕДОП и лицетата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети липа. 
3. Но отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване па професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съот ветствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУ Т, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка па екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0078/30.11.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
опеняване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 30.11.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvvvw.dnsk.mrrh.HOvcnimcni.hg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 
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В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството № 006-00117-Q 
в ,.Ди Ви Консулт БГ" ООД по отношение на следните дейности ."Инвестиционно 
проектиране. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите. Строителен надзор на строежи съгласно ЗУТ, в 
това число на пътища и на пътни съоръжения. Инвеститорски контрол. Преценка за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвяне на ОВОС, екологична оценка. 
оценка на съвместимостта и други анализи. свързани с опазване на околната среда. " Срок на 
валидност от 25.06.2018 до 25.06.2021 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от управителя 

и съдружник Димитринка Христова и другият съдружник в дружеството Илияна Игнатова. 
Комисията извърши справка в , Търговски регистър и установи съответствие на лицата 
подписали еЕЕДОП и .пипетата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трет и лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката па 
подизпълнители както и да използва капацитета па грети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В от говор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участ ника е 
представил информация в част 4 от сЕЕДОП, че е вписан под № РК-0078/30.11.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване па съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 30.11.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация or 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „П\ Представена е информация, че участника 
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притежава Сертификат ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството Хи 006-00117-Q 
в „Ди Ви Консулт БГ* ООД по отношение на следните дейности: "Инвестиционно 
проектиране. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите. Строителен надзор на строежи съгласно ЗУТ, в 
това число на пътища и на пътни съоръжения. Инвеститорски контрол. Преценка за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС). изготвяне на ОВОС, екологична оценка, 
оценка на съвместимостта и други анализи. свързани с опазване на околната среда. " Срок на 
валидност от 25.06.2018 до 25.06.2021г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участ ника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от управителя 

и съдружник Димитринка Христова и другият съдружник в дружеството Илияна Игнатова. 
Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на лицата 
подписали еЕЕДОП и лицетага вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан ог всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката па 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под Х« РК-0078/30.11.2018 г., 
удостоверение издадено от ДИСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съотвстствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 30.11.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrh.govemment.be и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент.'* В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството № 006-00117-Q 
в „Ди Ви Консулт БГ" ООД по отношение на следните дейности ."Инвестиционно 
проектиране. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите. Строителен надзор на строеж и съгласно ЗУТ, в 
това число на пътища и на пътни съоръжения. Инвеститорски контрол. Преценка за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвяне на ОВОС, екологична оценка, 
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оценка на съвместимостта и други аначизи, свързани с опазване на околната среда. " Срок на 
валидност от 25.06.2018 до 25.06.2021 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното със тояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

III. Оферта от „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД, е вх. №5300-7335-2/15.11.2019г. 
в 10:21 ч., с адрес за кореспонденция: град Варна , ПК 9010, ул. „Д-р Николай Коларов" 
№3, тел: 052613722, email: officcta eep.bg , лице за контакт: Иван Колелиев за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от 

управителите на дружеството - Ганка Колелисва и Иван Колелиев и от Кольо Червенков в 
качеството му на прокурист. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицетата вписани в търговски регистър. 
Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички з а д ъ л ж е н и 

лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В оп овор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл. 166, ал.2 ЗУТ. издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0447/24.04.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, г. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 24.04.2020 г. г. 
Комисията извърши проверка па представената информация в интернет страницата 
www .dusk, mrrb. government ,bu и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника с представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква , ,Р \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат № 10167680; Номер на одобрение за ISO 9001 - 0039497 по 
отношение на следните дейности:" Проектиране на пътни обекти и инженерни съоръжения. 
Извършване на обследване на пътни настилки. Консултантски услуги - оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по смисъла на Закона за 

25 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ _ _ _ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ^ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

- X 

устройство на територията. Извършване на геодезически измервания. Провеждане на 
одити по пътна безопасност.." Срок на валидност до 12.02.2022г. 

След разглеждане на нредставсиитс документи и информация от участника . комисията 
се обедини единодушно, ме е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от 

управителите на дружеството Ганка Колелиева и Иван Колелиев и от Кольо Червенков в 
качеството му на прокурист. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицетата вписани в търговски регистър. 
Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписал от всички задължени 
лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. l lo отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване па 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строитслсн надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или 1раждапски договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0447/24.04.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 24.04.2020 г. г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.tiovemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор па изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискванс. участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП. буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат № 10167680; Номер на одобрение за ISO 9001 - 0039497 по 
отношение на следните дейности:" Проектиране на пътни обекти и инженерни съоръжения. 
Извършване на обследване на пътни настилки. Консултантски услуги - оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по смисъла на Закона за 
устройство на територията. Извършване на геодезически измервания. Провеждане на 
одити по пътна безопасност.." Срок на валидност до 12.02.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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За обособсна позиция Л«4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от 

управителите па дружеството - Ганка Колелисва и Иван Колелиев и от Кольо Червенков в 
качеството му на прокурист. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствис на лицата подписали еЕЕДОП и лицетата вписани в търговски регистър. 
Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени 
лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на фети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В от говор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - липенз/удостовсрение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проскги и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или фаждански договори или еквивалент". В отговор па това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0447/24.04.2015г., 
удостоверение издадено от ДИСК за извършване дсйноститс по чл. 166, ал. 1, т. I от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочсн е срок па валидност на удостоверениет о до 24.04.2020 г. г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www .tinsk .mrrb. government.bg и установи съответ ствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен н а д з о р 

или еквивалент.'1 R отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат № 10167680; Номер на одобрение за ISO 9001 - 0039497 по 
отношение на следните дейности:" Проектиране на пътни обекти и инженерни съоръжения. 
Извършване на обследване на пътни настилки. Консултантски услуги - оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по смисъла на Закона за 
устройство на територията. Извършване на геодезинески измервания. Провеждане на 
одити по пътна безопасност.." Срок на валидност до 12.02.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състоянис и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция Ла5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валидни ел. подпис от 

управителите на дружеството - Ганка Колслиева и Иван Колелиев и от Кольо Червснков в 
качеството му на прокурист. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съотвстсгвие на лицата подписали еЕЕДОП и лицетата вписани в търговски регистър. 
Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени 
лица. 
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2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от липата по чл. 54. ал. 2 ЗОП 
с декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостовсрение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0447/24.04.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ат. 1, т. 1 от ЗУ Т 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 24.04.2020 г. г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvvvvv.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент.44 В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „,Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат № 10167680; Номер на одобрение за ISO 9001 - 0039497 по 
отношение па следните дейности:" Проектиране на пътни обекти и инженерни съоръжения. 
Извършване на обследване на пътни настилки. Консултантски услуги - оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по смисъла на Закона за 
устройство на територията. Извършване на геодезически измервания. Провеждане на 
одити по пътна безопасност.." Срок на валидност до 12.02.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

IV. Оферта от „Институт по транспортни строителство и инфраструктура" ООД, 
с вх. №53-2635-6/18.11.2019г. в 09:37ч„ с адрес за кореспонденция: град София , ПК 1220, 
ул. „Илинница" №78, тел: 0888919171, email: grozdanov@institute-tsi.com , лице за 
контакт: Христо Грозданов за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден сл. подпис от управителя 

на дружеството Христо Грозданов. Комисията извърши справка в Търговски регистър и 
установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. 
Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени 
лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
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Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата па основания за отстранявано. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствисто на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0807/06.06.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор: Посочен е срок на валидност на удостоверението до 06.06.2024 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvww. d ns k. ni rrh. go ver nmcn 1. Ь ц и установи съответствие на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат № СИБ 109 19 0006 с област на приложение : „Лабораторни дейности (взимане и 
изпитване на проби), консултации и изготвяне на експертни становища, организиране на 
събития. мероприятия и конференции, обучения. Издателска дейност, строителен надзор, 
оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проектиране на транспортна 
инфраструктура. Научна дейност. " Срок на валидност до 17.06.2022 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции Л»2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Христо Грозданов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и грети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан ог лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
с декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 

участника. 
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съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в чаег 4 от еЕЕДОП, че с вписан под № РК-0807/06.06.2019 г., 
удостоверение издадено ог ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на вапидност на удостоверението до 06.06.2024 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
w w w .dnsk. mrrb. government .be и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професиошшни способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление па 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Г \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат № СИБ 109 19 0006 с област на приложение : „Лабораторни дейности (взимане и 
изпитване на проби), консултации и изготвяне на експертни становища, организиране на 
събития, мероприятия и конференции, обучения. Издателска дейност, строителен надзор, 
оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проектиране на транспортна 
инфраструктура. Научна дейност. " Срок на валидност до 17.06.2022 г. 

След разглеждане на предст авените документи и информация от участника , комисията 
сс обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Христо Грозданов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие па лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалпости назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.44. В отговор на това изискване, участ ника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0807/06.06.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
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оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 06.06.2024 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrib.government.bg. и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат № СИБ 109 19 0006 с област на приложение : ..Лаборатории дейности (взимане и 
изпитване на проби), консултации и изготвяне на експертни становища, организиране на 
събития, мероприятия и конференции, обучения. Издателска дейност, строителен надзор, 
оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проектиране на транспортна 
инфраструктура. Научна дейност. " Срок на валидност до 17.06.2022 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
сс обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Христо Грозданов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл. 166, ал.2 ЗУТ. издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че с вписан под № РК-0807/06.06.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 06.06.2024 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет слранината 
www.dnsk.mrrb.Kovernmcnt.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 
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В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат № СИБ 109 19 0006 с област на приложение : „Лабораторни дейности (взимане и 
изпитване на проби•). консултации и изготвяне на експертни становища, организиране на 
събития, мероприятия и конференции, обучения. Издателска дейност, строителен надзор, 
оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проектиране на транспортна 
инфраструктура. Научна дейност. " Срок на валидност до 17.06.2022 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

V. Оферта от „ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД, е вх. №53-
2828-1/18.11.2019г. в 09:41ч., с адрес за кореспонденция: град София , ПК 1407, бул. 
„Никоа Й. Вапцаров" №53Б, Мандарин офис център, партер, тел: 029950256, email: 
tenders@tcs.bg , лице за контакт: Георги Тодоров за обособени позиции №1, №2, №4 и 
№5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до 1 одност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съотвстствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП. че е вписан под № РК-0513/21.07.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 21.07.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bц и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 
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В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква ,.Г". Представена е информация, че участника 
притежава Серт ификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат per. № 44 100 17 32 0074 Валиден от 2017-03-28 с област на приложение : 
„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите. Контрол и инспекция на пътища и 
прилежащата им инфраструктура по време на строителство, ремонт, поддръжка на 
пътната мрежа и управление на автопарка. " Срок на валидност до 27.03.2020 i. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че с налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени oi възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капаци гега на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54. ал. 2 3011 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0513/21.07.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 21.07.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
wvvvv.dnsk.mrrb.governmcnt.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена систсма за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат per. № 44 100 17 32 0074 Валиден от 2017-03-28 с област на приложение : 
„ Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните 
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проекти със съществените изисквания към строеж ите. Контрол и инспекция на пътища и 
прилежащата им инфраструктура по време на строителство, ремонт, поддръжка на 
пътната мрежа и управление на автопарка." Срок на валидност до 27.03.2020 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставсни от възложителя. 

За обособена позиция №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трет и лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0513/21.07.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти н/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 21.07.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govcrnmcnt.be и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор па това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, чс участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат per. № 44 100 17 32 0074 Валиден от 2017-03-28 с област на приложение : 
„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите. Контрол и инспекция на пътища и 
прилежащата им инфраструктура по време на строителство, ремонт, поддръжка на 
пътната мрежа и управление на автопарка." Срок на валидност до 27.03.2020 т. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставсни от възложителя. 
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За обособена позиция №5: 
1. Участникът е иредстави.1 еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е деклариран, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискваният а към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представси еЕЕДОП. подписан от лицето по чл. 54. ал. 2 ЗОП 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП. чс с вписан под № РК-0513/21.07.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор: Посочен е срок на валидност на удостоверението до 21.07.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bц и установи съответствие па декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионапни способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС F.N ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивачент" В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП. буква „ Р \ Представена с информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, 
Сертификат per. № 44 100 17 32 0074 Валиден от 2017-03-28 с област на приложение : 
„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите. Контрол и инспекция на пътища и 
прилежащата им инфраструктура по време на строителство, ремонт, поддръжка на 
пътната мрежа и управление на автопарка. " Срок на валидност до 27.03.2020 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

VI. Оферта от „Кимтекс ЛС" ООД, с вх. №5300-12196-4/18.11.2019г. в 09:45ч., с 
адрес за кореспонденция: град Плевен , IIK 5800, ул. „Дойран41 №71, ет.З, тел: 064805940, 
email: kimtexIsidahv.hg , лице за контакт: Соня Иванова-Дух.чсвека за обособени позиции 
№1, №2, №4 и №5, съдържа: 
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1. Комисията установи, че участника е представил на електронен носител 1 брой ЕЕДОП. 
който е електронно подписан от Соня Иванова-Духлевска и Люмсиа Янкова в качеството им 
на управители. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
липата подписали сЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. Съгласно пубилкувано 
разяснение №9100-01-4/08.11.2019г. в отговора на Въпрос №2 отнасящ се до представянето на 
ЕЕДОП, Възложителят е посочил: „Имайки предвид разпоредбата на чл.47, ал.4 от 
ППЗОП ..Когато поръчката е разделена на обособени позиции се представи! отделно 
комплектувани заявления за участие заедно е описи към тях. В тази връзка 
Участниците следва да представят отделно попълнен ЕЕДОП, за всяка от обособените 
позиции. В гази връзка е необходимо участника да представи отделно попълнен ЕЕДОП за 
всяка ог обособените позиции за която участва. 
2. Подизпълнители и грети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета па трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състоянис: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверспис за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0223/ 09.05.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 09.05.2024г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
wwsv.dnsk.mrrb.govcrnment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът, следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в часг 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, чс участника 
притежава Сертификат № 817- 2865- К/ 10.05.2019 ISO 9001:2015 за внедрена система за 
управление на качеството за дейностите: Оценяване съответствието на инвестиционни 
проекти за строежи в т. ч. оценка за енергийна ефективност. Упражняване на строителен 
надзор на сгради и съоръжения в т.ч.паметници на културата. Съставяне на технически 
паспорт на нови и съществуващи строежи. Обследване и сертифициране за енергийна 
ефективност на сгради. Проектиране на жилищни и промишлени сгради." Срок на валидност 
10.05.2022г. 

VII. Оферта от „ДММ-ДИЗЛЙН" ЕООД, с вх. №53-2829-1/18.11.2019г. в 09:48ч., с 
адрес за кореспонденция: град Плевен , ПК 5800, ул. „Генерал Столетов" №4, тел: 
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0878782264, email: denism(%abv.bg , лице за контакт: Алина Божинова за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

1. Комисията установи, че участника с представил на електронен носител 1 брой ЕЕДОП. 
който е електронно подписан от Деница Топчиева - Денева в качеството и на управител. 
Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие па лицето 
подписало еЕЕДОП и лицето вписано в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. Съгласно пубилкувано 
разяснение №9100-01-4/08.11.2019г. в отговора на Въпрос №2 отнасяш сс до представянето на 
ЕЕДОП, Възложителят е посочил: „Имайки предвид разпоредбата на чл.47, ал.4 от 
ИПЗОП ..Когато поръчката е разделена на обособени позиции се представят отделно 
комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях. В тази връзка 
Участниците слсдва да представят отделно попълнен ЕЕДОП, за всяка от обособените 
позиции. В тази връзка с необходимо участника да представи отделно попълнен ЕЕДОП за 
всяка от обособените позиции за която участва. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнениего на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на треги лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54. ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съотвстствието на инвестиционните проекти и упражняване на С1роителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национаиен строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специапности назначени по 
трудови или 1раждански договори или сквивапент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0470/18.05.2015г.. 
удостоверение издавено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ат. 1. т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
нацзор; След извършена справка се установи вапидността на удостоверението до 18.05.2020 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mirb.governmcnt.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент/' В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат EN ISO 9001:2015 Cert.№272BGQS валидно до 15.05.2020г. издаден от 
EUROCERT с предметен обхват „упраж няване на строителен надзор и др.'' 

VIII. Оферта от „Строител БГ" ЕООД, с вх. №53-2830-1/18.11.2019г. в 09:53ч., е 
адрес за кореспонденция: град Стара Загора , ПК 6000, ул. „Св. Отец Паисий" №61, вх.0, 
ет.7, ан. 19, тел: 0887706633, email: stroitel.bg.s/(rt gmail.com , лице за контакт: Владимир 
Киров за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
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1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписано сЕЕДОП и липата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема чс сЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, чс няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостовсрснис за оценяване на 
съот ветст вието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.11. В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0778/25.06.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ат. I, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 25.06.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
wwvv.dnsk.mrrb.government• bц и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие от сертификата който е е обхват на действие „Оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 
Инвеститорски контрол в строителството", със срок на валидност 02.08.2021г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът с представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, чс няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
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Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ai.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0778/25.06.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ai. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 25.06.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
\vww.(lnsk.mrrh.govcrnment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент/4 В отговор на това изискване, участника с представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие от сертификата който с с обхват на действие „Оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 
Инвеститорски контрол в строителството", със срок на валидност 02.08.2021г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета па трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В от говор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или фаждански договори или еквивалент/'. В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0778/25.06.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. an. 1, т. 1 от ЗУТ 
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оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 25.06.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация, в интернет страницата 
www.dnsk.mrrh.governmcnt.bц и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент.4' В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „П\ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие от сертификата който е с обхват на действие „Оценка 
иа съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; 
Инвеститорски контрол в строителството1', със срок на валидност 02.08.2021г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №5: 
1. . Участникът е прсдставил еЕЕДОП, който с подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Георги Тодоров. Комисията извърши справка в Търговски 
рсгистър и установи съответствие на лицето подписало сЕЕДОП и лицата вписани в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване иа 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
прсдставил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0778/25.06.2018 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 25.06.2023 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.go vemmcni.be и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 

40 

http://www.dnsk.mrrb.go


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

-X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

информация в част 4 от ЕЕДОП. буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие от сертификата кой го е с обхват на действие „Оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строитслен надзор: 
Инвест иторски контрол в строителството", със срок на валидност 02.08.2021г. 

След разглеждане на представенит е документи и информация от участника . комисият а 
се обедини единодушно, че е налице съотвстствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

IX. Оферта от „ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД, е вх. №5300-6855-1/18.11.2019г. в 
09:59ч., с адрес за кореспонденция: град Пловдив , ПК 4000, бул. „Руски" №15, тел: 
032658312, email: pinv 2Шabv.bg , лице за контакг: Петър Ангелов за обособени 
позиции №1 и №4, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
представителите на участника и съвета на директорите - Димитър Попов, Петър Ангелов. 
Пегьр Попов и Анна Петкова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки 
предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част or изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата па основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП. че е вписан под № РК-0126/!4.03.2019г., 
удостоверение издадено от ДИСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване па строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 14.03.2024г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.governmeni.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството но стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквива1ент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие or сертификата който е с обхват на действие „ Оценка 
с обхват „Консултантска дейност в инвестиционния процес, включително оценяване на 
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съответствието ни инвестиционните проекти и/ши упражняване на строителен надзор, 
технически и инвеститорски контрол, оценка на недвижими имоти. .машини и съоръжения и 
търговски предприятия, обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени 
системи. Обследване иа строежи за установяване на характеристиките им и/или изготвяне 
на технически паспорт и паспорт за енергийна ефективност иа строежите,", валиден до: 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е прсдставил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

представителите на участника и съвета на директорите - Димитър Попов, Петър Ангелов, 
Петър Попов и Анна Петкова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на липата подписали сЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки 
предвид горното комисията приема чс сЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е деклариран, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение па изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от липата по чл. 54, ат. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискванего отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: ,, - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от сЕЕДОП, че е вписан под № РК-0126/14.03.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУ"Г 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 14.03.2024г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.clnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация ог 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството но стандарт БДС ЕК ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, чс участника 
притежава Сертификат иа система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил заверено копие от сертификата който е с обхват на действие „ Оценка 
с обхват „Консултантска дейност в инвестиционния процес, включително оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 
технически и инвеститорски контрол. оценка на недвижими имоти, мамини и съоръжения и 
търговски предприятия, обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени 
системи. Обследване на строежи за установяване на характеристиките им и/или изготвяне 

14.07.2022г. 
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

на технически паспорт и паспорт за 
14.07.2022г. 

Слсд разглеждане на предс тавените документи и информация от участника . комисията 
сс обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

X. Оферта от „ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД, е вх. №53-1667-1/18.11.2019г. в 10:00ч., с 
адрес за кореспонденции: град София , ПК 1505, ул. „Черковна" №7, офис 21, тел: 
024923883, email: vml.consult@abv.bg , лице за контакт: Владимир Петков за обособени 
позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Владимир Петков. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага часг от изпълнението па поръчката па 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По от ношение на изискванията към личното състояние: 
Участ никът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, у частника с 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0433/14.04.2015 г., 
удостоверение издадено от ДИСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 14.04.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govcrnment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил линк към уеб сайта на издателя. След справка в сайта, комисията 
установи, че участника притежава сертификат БДС ISO 9001:2015 с № TRBA 100 0141 с 
обхват на действие „Строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти, експертна здравна оценка за приложимост на строителни материали, 

енергийна ефективност на строежите.", валиден до: 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 
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Е В Р О П Е Й С К И С Ъ Ю З 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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инвеститорски контрол, ценообразуване в строителството, проектиране, обследване на 
строежи за установяване на характеристиките им и съставяне на технически паспорти, 
обследване за енергийна ефективност и сертифицирапе иа сгради, извършване на енергийна 
паспортизация на сгради. " . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
сс обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил сЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Владимир Петков. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало сЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема чс еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с деклариран, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участ никът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ат. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лицснз/удостоверение за оценяване иа 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица ог различните специалности назначени но 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0433/14.04.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 14.04.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mn-b.governmenl.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионатни способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление иа 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „П\ Представена с информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника е представил линк към уеб сайта на издателя. След справка в сайта, комисията 
установи, че участника притежава сертификат БДС ISO 9001:2015 е № TRBA 100 0141 е 
обхват иа действие ., Строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти, експертна здравна оценка за приложимост на строителни материали, 
инвеститорски контрол, ценообразуване в строителството, проектиране, обследване на 
строежи за установяване на характеристиките им и съставяне на технически паспорти, 
обследване за енергийна ефективност и сертифицирапе на сгради, извършване на енергийна 
паспортизация иа сгради. " . 
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След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
сс обедини единодушно, чс е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

-X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството Владимир Петков. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларира.1, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По от ношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицето по чл. 54. ал. 2 3011 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвест иционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0433/14.04.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност па удостоверението до 14.04.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvvvw.dnsk.mrrb.governmcnt.hg и установи съотвстсгвие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване па строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г'\ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника с представил линк към уеб сайта на издателя. След справка в сайта, комисията 
установи, чс участника притежава сертификат БДС ISO 9001:2015 с № TRBA 100 0141 с 
обхват на действие „Строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционните 
проекти, експертна здравна оценка за приложимост на строителни материали, 
инвеститорски контрол, ценообразуване в строителството, проектиране, обследване на 
строежи за установяване на характеристиките им и съставяне на технически паспорти, 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. извършване на енергийна 
паспортизация на сгради. " . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №5: 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ G R 

-X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 
управителя на дружеството Владимир Петков. Комисията извърши справка в Търговски 
рсгистър и установи съотвстствис иа лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че сЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение иа изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ап.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП. че е вписан под № РК-0433/14.04.2015 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, an. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване па съответствието иа инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 14.04.2020г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mirb.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква ,,Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015. 
Участника с прсдставил линк към уеб сайта иа издателя. След справка в сайта, комисията 
установи, че участника притежава сертификат БДС ISO 9001:2015 е № TRBA 100 0141 с 
обхват на действие „Строителен надзор, оценяване на съответствието па инвестиционните 
проекти, експертна здравна оценка за приложимост на строителни материали, 
инвеститорски контрол, ценообразуване в строителството, проектиране, обследване на 
строеж и за установяване на характеристиките им и съставяне на технически паспорти, 
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, извършване на енергийна 
паспортизация на сгради. " . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

XI. Оферта от „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ" ЕООД, е вх. №5300-15069-
6/18.11.2019г. в 10:34ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново , ПК 5000, бул. 
„България" №2, ет.З, тел: 0885406201, email: strovkontrol vtfV/a bv.bg , лице за контакт: 
Емануил Серафимов за обособени позиции №1, №2, №4 и №5, съдържа: 
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За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Емануил Серафимов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По от ношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участ ника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че с вписан под № РК-0188/08.04.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителсн 
надзор: След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението с до 08.04.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.governmcnt.bg и установи съответствие на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството но стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част- 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015 -
Сертификат с per. № 34733/17/S. С обхват „Оценка на съответствието на инвестиционни 
проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. Обследване и 
сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Предиивестиционни проучвания. 
Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктури и обекти. Осъществяване на 
авторски надзор и инвестиционен контрол." , вапиден до:15.02.2020г. Участника е 
представил заверено копие от сертификата. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е начице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Емануил Серафимов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 

участника. 
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2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част ог изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден or началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0188/08.04.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи чс срока на валидност на 
удостоверението е до 08.04.2024 г. 

Комисията извърши проверка па представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemnient.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до тсхпичсскитс и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника с представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква ,.Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015 -
Сертификат с per. № 34733/17/S. С обхват „Оценка на съответствието на инвестиционни 
проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. Обследване и 
сертифицирана на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни проучвания. 
Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктури и обекти. Осъществяване на 
авторски надзор и инвестиционен контрол." , валиден до:15.02.2020г. Участника е 
представил заверено копие от сертификата. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Емануил Серафимов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 

48 

http://www.dnsk.mrrb.govemnient.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВ/ТИЕ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостовсрение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУ Т. издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на гова изискване, участника е 
представил информация в част- 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0188/08.04.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ат. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДИСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 08.04.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www,dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството но стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на гова изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква ,.П\ Представена с информация, че участника 
притежава Сера ификат иа систсма за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015 -
Сертификат е per. № 34733/17/S. С обхват „Оценка на съответствието иа инвестиционни 
проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. Обследване и 
сертифицирапе на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни проучвания. 
Проектиране на промииаени. граждански и инфраструктурни обекти. Осъществяване на 
авторски надзор и инвестиционен контрол." , валиден до:15.02.2020г. Участника е 
представил заверено копие от сертификата. 

След разглеждане на представените документи и информация от участ ника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите е изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Емануил Серафимов. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По от ношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В от говор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ап.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или фаждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 

участника. 
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представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0188/08.04.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор: След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението с до 08.04.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dusk.mrrb.goveminent. bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участ н и ка. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качсството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Г \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат на система за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015 -
Сертификат с per. № 34733/ 17/S. С обхват „Оценка на съответствието на инвестиционни 
проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. Обследване и 
сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни проучвания. 
Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. Осъществяване на 
авторски надзор и инвестиционен контрол.". , валиден до:15.02.2020г. Участника е 
представил заверено копие от сертификата. 

След разглеждане на представените документи и информация от участ ника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

XII. Оферта от „ЯЗОН" ЕООД, е вх. .N<>5300-6446-3/18.11.2019г. в 10:56ч., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново , ПК 5000, ул. „Цар Калоян" №2, тел: 0888258390, 
email: v a v i l o n 2 0 0 a b v . b g , лице за контакт: Мариана Димитрова за обособени позиции 
№1, №2, №4 и №5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден сл. подпис от 

управителя на дружеството -Мариана Димитрова и от едноличния собственик - Красимира 
Стефанова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема чс еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение па изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54. ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата па основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
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представил информация в часг 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0100/ 08.01.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. I от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочсн е срок на валидност на удостоверението до 08.01.2024 г. 

Комисията извърти проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.b» и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Систсма за управление на качеството Els' ISO 9001:2015 Валиден до - 18.11.2022 г. 
Сертификат №BG12088Q/U С обхват и съдържание: " Оценяване на съответствието на 
инвестиционни проекти със съществени изисквания към строежите. Упражняване на 
строителен надзор и инвестиционен контрол при изпълнението на строежите" . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил сЕЕДОП. който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството -Мариана Димитрова и от едноличния собствсник - Красимира 
Стефанова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема чс сЕЕДОП с подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага часг от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители к а т о и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение па изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване иа строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански дог овори или еквивалент В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0100/ 08.01.2019 г., 
удостоверение издадено ог ДНСК за извършване дейностите но чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 08.01.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.fiOvcrnment.bfi и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление иа 
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качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на тона изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „П\ Прсдставсна с информация, че участника 
притежава Система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 Валиден до - 18.11.2022 г. 
Сертификат №BG 12088Q/U С обхват и съдържание: " Оценяване на съответствието на 
инвестиционни проекти със съществени изисквания към строежите. Упражняване на 
строителен надзор и инвестиционен контрол при изпълнението на строежите" . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът с представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Мариана Димитрова и от едноличния собственик - Красимира 
Стефанова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
липата подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е деклариран, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата па основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор па изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент." В отговор на това изискване, участ ника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0100/ 08.01.2019 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, аз. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 08.01.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
w w w.dnsk. m r r b . . G o v e r n m e n t . Ьд и установи съответствие на дек. три раната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г'\ Представена е информация, че участника 
притежава Система за управление па качеството EN ISO 9001:2015 В ат и ден до - 18.11.2022 г. 
Сертификат №BG 12088Q/U С обхват и съдържание: " Оценяване на съответствието на 
инвестиционни проекти със съществени изисквания към строежите. Упражняване на 
строителен надзор и инвестиционен контрол при изпълнението на строеж ите " . 
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След разглеждане на представени те документи и информация о т участника , комисията 
сс обедини единодушно, чс е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството -Мариана Димитрова и от едноличния собственик Красимира 
Стефанова. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи съответствие на 
лицата подписали сЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното 
комисията приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54. ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: 13 отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строитслсн контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалности назначени по 
трудови или граждански договори или е к в и в а л е н т В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част- 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0100/ 08.01.2019 г., 
удостоверение издалено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 08.01.2024 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.govemmcnt.bц и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника с представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Г \ Представена е информация, че участника 
притежава Система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 Валиден до - 18.11.2022 г. 
Сертификат №BG12088Q/IJ С обхват и съдържание: " Оценяване на съответствието на 
инвестиционни проекти със съществени изисквания към строежите. Упражняване иа 
строителен надзор и инвестиционен контрол при изпълнението на строежите" . 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

XIII. Оферта от „Лайф Енерджи" ООД, с вх. №53-2832-1/18.11.2019г. в 11:14ч., с 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Люти брод" №3, ет.1, тел: 0888454140, email: 
multiplex^ ahv.bg , лице за контакт: Кънчо Паскалев за обособени позиции №1, №2, №4 и 
№5, съдържа: 
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Относимо за обособени позиции №1, №2, №4 и №5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден сл. подпис от 

управителя на дружеството - Кънчо Паскалев. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема чс еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е деклариран, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ат. 2 ЗОП 
е декларира! липсата на основания за отстраняване, като в раздел Г от ЕЕДОП на въпроса: 
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?", участника е 
маркирал отговор не. Под отговора „не" са изброени за кои обстоя телства се отнася дадения 
отговор като са посочени: I. Ие е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 2. lie е свързано 
лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим 3. Не съм свързано лице с 
дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и 
чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. II. Не сме осъждани за престъпления по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217. чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 
321. 321а и чл. 352 - 353е от НК. включително за за престъпление, аналогично на посочените, 
в друга държава членка или трета страна. III „Лайф Енерджи "ООД не е свързано лице по 
смисъла на § 2. т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата 
обществена поръчка. IV. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44. ал. 5 от 
ЗОП." В документацията за участие, Възложителя е представил информация кои са 
специфичните национални основания за изключване: „В Част III, Раздел Г от еЕЕДОП се 
декларира липсата или наличието на следните обстоятелства, които имат характер на 
национално основание за изключване: 
„Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП само в 
частта за следните престъпления: кражба, грабе ж-, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; 
изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по 
чл. 213 а - 217 от НК: общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, 
престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия реж-им. 
престъпления против паричната и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК: 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - чл. 254а -255а 
от НК и чл. 256-260 НК. 
Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 6 от ЗОП за следните 
нарушения: 
нарушения по чл. 61, ат. /, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. I или 2, чл. 228, ат. 3 от Кодекса на 
труда ичи аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държ авата, в която участникът е установен и 
нарушения по чл. 13, ал. / от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държ авата, в която участникът е установен. 
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Липсата win наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 
Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на 
обединение: обединението и всеки от партньорите в обединението, декларира липсата или 
наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество се декларира в част 111. раздел Г от 
еЕЕДОП, тъй като имат характер на национално основание за изключване. 

Липсата иа свързаност по смисъла на nap. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ 
участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП)" 

Участника е представи7 частично информация за наличието или не на тези обстоятелства. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване сс 
декларира в еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 
изключване". Отговор „не" сс отнася за всички обстоятелства. При отговор ..да" лицето трябва 
да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност-. 
Необходимо е участника да представи ЕЕДОП, в който или да е маркиран само отговор „не" 
за наличието на тези обстоятелства или да бъдат изброени коректно всички посочени 
обстоятелства съгласно документацията за участие и отново да бъде маркиран отговор не. 

Възложителя е допуснал единствено представяне на отговор „не"4 на съответния раздел 
с цел облекчаване и улесняване на участниците. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лицснз/удоетоверспие за оценяване на 
съответствието иа инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0795/15.01.2019г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1. т. I от ЗУТ 
оценяване иа съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване иа строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 15.01.2024г. 
Комисията извърши проверка па представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.in 1тЬ.zovcrnmen 1 Ьи и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване иа строителен надзор 
или еквивалент.4' В отговор на това изискване, участника е прсдставил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 рег.№ А-192- QMS 15/21.07.2017г., издаден от 
„МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО" ЕООД - Орган за сертификация на 
системи за управление, акредитация от ИА"БСА*\ Сертификат N:8 ОСС/16.07.2014г., валиден 
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до 20.07,2020г. с обхват „изготвяне на доклади за оценка на съответствие на проекти и 
упражняване на строителен надзор" 

Х1\\Оферта от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД, с вх. №53-00-1228-2/18.11.2019г. 
в 11:21ч., с адрсс за кореспонденции: град София , ПК 1404, ж.к. „Манастирски ливади-
Б", бл.64, вх.Б, ет.4, ап.41, тел: 029802299, email: cxpert.disfr gmail.com , лице за контакт: 
Красимир Гатев за обособени позиции №4 и №5, съдържа: 

1. Комисията установи, че участника е представил на електронен носител 1 брой ЕЕДОП, 
който е електронно подписан от управителя на дружест вото - Красимир Гатев, прокуриста -
Мариста Шолсва и представляващ съдружника "ПИ ЕЙЧ ФИНАНС" ЕООД и "БОЙДИП" 
ЕООД - Борислав Досев. Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицага подписали еЕЕДОП и лицата вписани в търговски регистър. Имайки 
предвид горното комисията приема че сЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
Съгласно публикувано разяснение №9100-01-4/08.11.2019г. в отговора на Въпрос №2 отнасящ 
се до представянето на ЕЕДОП, Възложителят е посочил: „Имайки предвид разпоредбата на 
чл.47. ал.4 от ППЗОП .,Когато поръчката е разделена на обособени позиции се 
представят отделно комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях. В 
тази връзка Участниците следва да представят отделно попълнен ЕЕДОП, за всяка от 
обособените позиции. В тази връзка е необходимо участника да прсдстави отделно попълнен 
ЕЕДОП за всяка от обособснитс позиции за която участва. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, чс няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУ Т, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор иа това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК - 0596/12.04.2016г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието па иивсстиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 12.04.2021 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvvvvv.dnsk.mrrb. govemment.Ьд и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП. буква „ Г \ Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 номер: 3590751 Валиден до 18.11.2020 с обхват: 

Управление на инвестиционни намерения. Оценка за съответствие на инвестиционни 
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проекти и разрешения за строеж-. Строителен надзор. Изготвяне на технически и енергийни 
паспорти на сгради." 

ХУ.Офсрта от „МИНЕРВA-KJ1u ЕООД, с вх. №53-931-86/18.11.2019г. в 13:56ч., с 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново , ПК 5000, ул. „Козлодуй" №6-А, ст.1, 
офис 2, тел: 0878818447, email: iniiierva klfrrabv.bg , за обособени позиции ЛИ, №2, Л°4 и 
№5, съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП. който е подписан с валиден сл. подпис от управителя 

на дружеството - Любка Любенова-Вашкова. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част ог изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представсн еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или Iражданеки договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0676/27.01.2017г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ач. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 27.01.2022 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
vvvvw.dnsk.mrrb.governmcnt.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен начзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че учаегника 
притежава Сертификат- ISO 9001:2015, №3591409 с обхват на сертифициране „Оценяване на 
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор", със 
срок на валидност до 18.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
сс обедини единодушно, чс е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
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1. Участникът с прсдставил еЕЕДОП. който е подписан с валиден сл. подпис от 
управителя на дружеството Любка Любенова-Вашкова. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствис иа лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано 
в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът с декларират, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен сЕЕДОП. подписан от лицата по чл. 54. ал. 2 3011 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съотвстствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителсн надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка иа екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или «раждански договори или еквивалент.". В отговор на гова изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0676/27.01.2017г., 
удостоверение и з д а д е н о от ДНСК за извършване дейностите по чл, 166, ал. 1, т. 1 от ЗУ Т 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителсн 
надзор: След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 27.01.2022 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015, №3591409 с обхват на сертифициране „Оценяване на 
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор", със 
срок на валидност до 18.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно,,че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени ог възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя иа дружеството - Любка Любенова-Вашкова. Комисията Извърши справка в 
Търговски рсгистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано 
в търговски рсгистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага часг от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
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4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0676/27.01.2017г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 27.01.2022 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.governmcnl.bg и установи съответствие на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015, №3591409 с обхват на сертифициране „ Оценяване па 
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор", със 
срок на валидност до 18.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №5: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, койго е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя на дружеството - Любка Любенова-Вашкова. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано 
в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, чс няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители какго и да използва капацитета на треги лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника с 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0676/27.01.2017г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУ Т 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 27.01.2022 г. 

участника 
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Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страница!а 
www.dnsk.mrrb.govcrnmcnt.bg и установи съответствис на декларирана!а информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС ЕК ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, чс участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015, №3591409 с обхват на сертифициране „Оценяване иа 
съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор", със 
срок на валидност до 18.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставсни от възложителя. 

ХУШфсрта от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД, е вх. №53-2835-1/19.11.2019т. в 
13:53ч., с адрес за кореспонденции: г рад София , ПК 1000, ул. „Камен Андреев" №24, ег.4, 
офис 403, тел: 0898591174, email: 3.14ofricefc-gmail.com , за обособени позиции №1, Лг2, 
№4 и №5, съдържа: 

Относимо за обособени позиции №1, №2, №4 и №5: 
I. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от 

управителя иа дружеството - Валентин Петков. Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП с подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, чс няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване, каго в раздел Г от ЕЕДОП на въпроса: 
„Прилагат ли се специфичните национални основания ш изключване. които са посочени в 
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?'', участника е 
маркирал отговор не. Под отговора „не" са изброени за кои обстоятелства се отнася дадения 
отговор като са посочени: „- За участникът НЕ са налице обстоятелства по чл. 54, ал. I, т. I 
и т. 2 от ЗОП само в частта за следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по 
чл. 194 - 208 от ПК: изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, 
злоупотреба на доверие - по чл. 213 а - 217 от ПК: общи стопански престъпления, 
престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, 
престъпления против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната 
система - по чл. 219 - 252 от ИК: престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната системи - чл. 254а -255а от ПК и чл. 256-260 ИК. - За участникът НЕ са 
натце обстоятелства по чл. 54, ал. 1. т. 6 от ЗОП за следните нарушения: - нарушения по 
чл. 61, an. I, чл. 62. ал. 1 или 3. чл. 63, ал. / или 2, чл. 228, ai. 3 от Кодекса на труда или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен и - нарушения по чл. 13, 
an. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 
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установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен. - За участникът НЕ са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с друж ествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). - За участникът НЕ са налице 
обстоятелства свързани с: - Кражба, грабежприсвоявания - по чл. 194 - 208 от НК: -
Изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по 
чл. 213 а - 217 от НК: - Общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, 
престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, 
престъпления против паричната и кредшпната система - по чл. 219 - 252 от НК: -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - по чл. 254а -
255а от НК и чл. 256-260 НК." В документацията за участие, Възложителя е представил 
информация кои са специфичните национални основания за изключване: ..В Част III, Раздел Г 
ог еЕЕДОП се декларира липсата или наличието на следните обстоятелства, които имат 
характер на национално основание за изключване: 
„Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП само в 
частта за следните престъпления: кражба, грабеж:, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК: 
изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по 
чл. 213 а - 217 от НК: общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, 
престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, 
престъпления против паричната и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК: 
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - чл. 254а -255а 
от НК и чл. 256-260 НК 
Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за следните 
нарушения: 
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 ши 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на 
труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държ:авата, в която участникът е установен и 
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3. т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 
Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на 
обединение: обединението и всеки от партньорите в обединението, декларира липсата или 
наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество се декларира в част 111. раздел Г от 
еЕЕДОП, тъй като имат характер на национално основание за изключване. 

Липсата на свързаност по смисъла на nap. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ 
участници в конкретна процедура (чл. 107. т. 4 от 3011)" 
Участника е представи7 частично информация за наличието или не на тези обстоятелства. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в 
еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване". 
Отговор „не" се отнася за всички обстоятслсгва. При отговор „да" лицето трябва да посочи 
конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 
Необходимо е участника да представи ЕЕДОП. в който или да е маркиран само отговор „не" 
за наличието на тези обстоятелства или да бъдат изброени коректно всички посочени 
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обстоятелства съгласно документацията за участие и отново да бъде маркиран отговор не. В 
новопрсдставсния ЕЕДОП, участника следа да укаже коректно кой ЕЕДОП , за коя обособена 
позиция сс отнася. 

Възложителя е допуснал единствено представяне на отговор ,.не" на съо тветния раздел 
с цел облекчаване и улесняване на участниците. 

4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166. ал.2 ЗУТ. издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивален т.". В отговор на това изискване, участника с 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0722/04.07.2017 г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; Посочен е срок на валидност на удостоверението до 04.07.2022 г. 
Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.goveniment.bg и установи съотвстствис на декларираната информация от 
участника. 

В отговор иа изискването отнасящо се до техническите и професионатни способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт ЬДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква ,.Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 №BAS QMS V 1805 1602-1. С обхват: 

Предпроектни проучвания, строителство и инженеринг на сгради, пътища, пътни 
съоръжения, битови и промишлени ВиК мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни 
съоръжения и инсталации, електроразпределителни станции и мрежи, спортна 
инфраструктура, паметници на културата. Оценка на съответствието на инвестиционни 
проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол иа строежи и паметници на 
културата, съгласно и договорените условия на ФИДИК. Предоставяне на услуги, свързани с 
консултиране. подготовка, управление и отчитане на проекти и подготовка на тръжна 
документация. Извършване на комплексни правни, икономически, финансови и социални 
анализи и оценки. " Валиден до: 01.02.2021 г. 

XVII.Оферта от „ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, е вх. №5300-673-209/25.11.2019г. в 
16:04ч., с адрес за кореспонденции: 1рад Велико Търново , ПК 5000, ул. „Росица" №1, 
тел: 062625927, email: invcststrola ahv.bg , за обособени позинии №1, №2, №4 и №5, 
съдържа: 

За обособена позиция №1: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от управителя 

на дружеството - Ина Минчева-Кържилова . Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписано еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени липа. 
2. Подизпълнители и трети лица: 

62 

http://www.dnsk.mrrb.goveniment.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Е8РОЛЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

-X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Участникът с декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверсние за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или граждански договори или еквивалент.*4. В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП. чс е вписан под № РК-0481/01.06.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи чс срока на валидност на 
удостоверението е до 01.06.2020 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrib.govemment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо сс до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС ЕК ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент.4* В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 като участника с маркирал отговор „да". Участника е 
представил заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват 
„Услуги в инвестиционната дейност - строителен надзор, инвеститорски контрол, оценки и 
консултантски услуги", със срок на валиднос т до 30.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №2: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от управителя 

на дружеството - Ина Минчева-Кържилова . Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капаци гега на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54. ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дсйност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол. 

63 

http://www.dnsk.mrib.govemment.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РА38И7ИЕ 1 - Х 

г ***' 
г РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните спсциалиости назначени по 
трудови или г р а ж д а н с к и договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0481/01.06.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
начзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 01.06.2020 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrrb.government.bg и установи съответствие на декларираната информация от 
участника. 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионажи способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквива1ент/' В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, че участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 като участника е маркират отговор „да". Участника е 
представил заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват 
„Услуги в инвестиционната дейност - строителен надзор, инвеститорски контрол, оценки и 
консултантски услуги", със срок на валидност до 30.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиции №4: 
1. Участникът е представил еЕЕДОП, който е подписан с валиден ел. подпис от управителя 

на дружеството - Ина Минчева-Кържилова . Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларирал липсата па основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо сс до Годност (правоспособност) 
за упражняване па професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ал.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или фаждански договори или еквивалент.". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от еЕЕДОП, че е вписан под № РК-0481/01.06.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 01.06.2020 г. 
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Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.mrib.govemmcnt.hg и установи съответствис на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът слсдва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС F.N ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителсн надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „Г". Представена е информация, чс участника 
притежава Сертификат ISO 9001:2015 като участника е маркират отговор ..да". Участника е 
представил заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват 
„Услуги в инвестиционната дейност - строителсн надзор, инвеститорски контрол, оценки и 
консултантски услуги", със срок на валидност до 30.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За обособена позиция №5: 
1. Участникът с представил еЕЕДОП. който е подписан с валиден ел. подпис от управителя 

на дружеството - Ина Минчева-Кържилова . Комисията извърши справка в Търговски 
регистър и установи съответствис на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в 
търговски рсгистър. Имайки предвид горното комисията приема чс еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение па изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП 
е декларират липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: В отговор на изискването отнасящо се до Годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност: „ - лиценз/удостоверение за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, съгласно 
чл.166, ат.2 ЗУТ, издаден от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, 
заедно със списъка на екипа от правоспособни лица от различните специалности назначени по 
трудови или фаждански договори или еквивапент". В отговор на това изискване, участника е 
представил информация в част 4 от сЕЕДОП, чс е вписан под № РК-0481/01.06.2015г., 
удостоверение издадено от ДНСК за извършване дейностите по чл. 166. ат. 1, т. 1 от ЗУТ 
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор; След справка в регистъра на ДНСК комисията установи че срока на валидност на 
удостоверението е до 01.06.2020 г. 

Комисията извърши проверка на представената информация в интернет страницата 
www.dnsk.miTb.goveniment.bg и установи съответствие на декларираната информация от 

В отговор на изискването отнасящо се до техническите и професионални способности: 
„Участникът следва да притежава Сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват: Упражняване на строителен надзор 
или еквивалент." В отговор на това изискване, участника е представил необходимата 
информация в част 4 от ЕЕДОП, буква „ Р \ Представена е информация, чс участника 

участника. 

участника. 
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притежава Сертификат ISO 9001:2015 като участника е маркирал отговор „да". Участника е 
представил заверено копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с обхват 
„Услуги в инвестиционната дейност - строителен надзор, инвеститорски контрол, оценки и 
консултантски услуги", със срок на валидност до 30.09.2022г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица. посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице. 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените сс отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от 3011 новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. участниците представи г на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на 
отговора. 

Отговорите на участниците сс прсдставят в Общински център за услуги и информация 
на ражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България" № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На протокол от дата 09.01.2020г. от 10:00ч. 
До инж.Динко Кечев - Директор Дирекция „СУ Г1 в Община Велико Търново, Председател па 
комисията, определена със Заповед № РД 22- 1935/26.11.2019г. на Кмета на Община Велико 
Търново по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор в рамките па изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
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„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Изготвяне иа оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална"; 
Обособена позиция Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев", ,,7-ми юли", „Цар Т. 
Светослав"; 
Обособена позиция ЛЬ4: Изготвяне на оценка па съответствието па инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище"; 
Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: 
„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар"; Откритата процедура е с публикувано 
Обявление за поръчка с ID 938207 на дата 14.10.2019 г., с публикувано Решение за одобряване 
на обявление за изменение или допълнителна информация с №РД 24-177 от 15.11.2019г. с 
уникален номер в РОП: 00073-2019-0055, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.vel iko-lamovo.be/btyprofil-na-kunuvacha/726 
От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. ... Ка ....ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Л и ц е з а к о н т а к т и : 

о п р е д е л е н а от К м е т а на О б щ и н а В е л и к о Т ъ р н о в о по о б щ е с т в е н а п о р ъ ч к а с предмет : 
Изготвяме на оценка на съответствието на инвестиционните проект със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на 
строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико 
Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: И з г о т в я н е на о ц е н к а на с ъ о т в е т с т в и е т о на и н в е с т и ц и о н н и т е п р о е к т и 
със с ъ щ е с т в е н и т е и з и с к в а н и я към с т р о е ж и т е и у п р а ж н я в а н е на с т р о и т е л е н н а д з о р на обект : „ И з г р а ж д а н е 
на п е ш е х о д е н надлез н а д у л и ц а „ М а г и с т р а л н а " ; 

Обособена позниня №2: И з г о т в я н е на о ц е н к а на с ъ о т в е т с т в и е т о на и н в е с т и ц и о н н и т е п р о е к т и 
с ъ с с ъ щ е с т в е н и т е и з и с к в а н и я към с т р о е ж и т е и у п р а ж н я в а н е на с т р о и т е л с н н а д з о р на обект : „ И з г р а ж д а н е 
на к р ъ г о в о к р ъ с т о в и щ е м е ж д у у л и ц и „ Х р и с т о Б о т е в " , , ,7-ми ю л и " , „ Ц а р Т. С в е т о с л а в " ; 

Обособена позиция № 4 : И з г о т в я н е на о ц е н к а на с ъ о т в е т с т в и е т о на и н в е с т и ц и о н н и т е п р о е к т и 
с ъ с с ъ щ е с т в е н и т е и з и с к в а н и я към с т р о е ж и т е и у п р а ж н я в а н е на с т р о и т е л е н надзор на обект : „ И з г р а ж д а н е 
на б у ф е р е н п а р к и н г „ С е р ж а н т с к о у ч и л и щ е " ; 

Обособена позиция №5: И з г о т в я н е на о ц е н к а на с ъ о т в е т с т в и е т о на и н в е с т и ц и о н н и т е проекти 
със с ъ щ е с т в е н и т е и з и с к в а н и я към с т р о е ж и т е и у п р а ж н я в а н е на с т р о и т е л е н н а д з о р на обект : „ И з г р а ж д а н е 
на б у ф е р е н п а р к и н г „ Ф р е н х и с а р " ; О т к р и т а т а п р о ц е д у р а е с п у б л и к у в а н о О б я в л е н и е за п о р ъ ч к а с ID 
9 3 8 2 0 7 на д а т а 14 .10 .2019 г., с п у б л и к у в а н о Р е ш е н и е :ia о д о б р я в а н е на о б я в л е н и е за и з м е н е н и е или 
д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я с № Р Д 2 4 - 1 7 7 о т 15 .11 .2019г . с у н и к а л е н н о м е р в Р О П : 0 0 0 7 3 - 2 0 1 9 - 0 0 5 5 . с 
а д р е с па п р о ф и л а на к у п у в а ч а на О б щ и н а В е л и к о Т ъ р н о в о : https://4vwvv.veUko-ianiovo.bii. , 'bg.-' 'profil-na-
lcupuvacha /726 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване ,.отговор на 
протокол от дата 09.01.2020г.'\ 

Комисията приключи работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание слсд 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

ДЛ СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОКП ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

i 

- Х 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54г ат.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраша протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Настоящият протокол сс състави в един екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
/ инж 

ДСЕДАТЕЛ: тттъ 
.Динко Кечев - Д и р ^ ^ ^ ^ и р е к ^ и к ^ С У Т " в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/ инж.ВалентиКа Миткова - Началник отдел ..TP1 в Община Велико Търново: / 

/ инж.Цанк^ьБ^яд^ев - Началник отдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 

/ и н ж . ^ п й ^ Д о н ч е в - l/лавен експерт в Отдел ?.ТИ'' в Община Велико Търново; / 

4 
/ Ана Тодорова - Главен скспсрт в Дирения ,.БФ в Община Велико Търново;/ 

5 
/ Л л е к с а н д т ^ К ^ в - Главен експерт в Дирекция ОП в Община Велико Търново;/ 

Йорданк^штонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


