
I>Ротокол  №2 

За  дейностга  ыа  комысия , назначена  със  заповед  №  РД-01-05-1З6/26.0З.2015 г . на  
Кмета  на  общнна  Кочериново  за  провеждаяе  на  откриrл  ароцедура  за  възлагане  
на  обществена  поръчка  с  предмет : „Строително -монтажни  работн  на  градскя  
площадни  простраьства  н  читалпща  в  гр. Кочеряново  и  с.Пороминово  по  четнри  
обособени  нозиции ", открита  с  решеиие  Ns4/25.02.2015 г. на  Кмета  на  Община  
Кочерияово  

Днес , З  1.03.2015 г . в  град  Кочернново  комисия  в  сьстав : 

Председател : 	_ 
1.Мария  Ганева  Райкова -Манолева  — инж.ПГС  — външен  експерт  в  спясъка  на  
АОП  NsBE-588 

И  Членове : 
2. Дямвтър  Георгнев  Младенов  — ар%итект  - въишен  експерт  в  списъка  на  АОП  
NsBE-807 
З . Къньо  Аитонов  Анхонов  — електроинженер  - външен  експерт  в  списъка  на  АОП  
NsBE-651 
4. Мария  Благоева  Атанасова  — яиженер  ВиК  - въишеи  експерт  в  слисъка  на  АОП  
NBBE-5З8 
5. Мая  Ранкова  Попова  — ландшафтен  архитект  
б .Мария  Апостолова  Здравкова  — правоспособеа  юрнст  
7.Славка  Славчева  Петрова  - финансист  

се  събра  в  заседателната  зала  на  Община  Кочериново  за  провеждане  на  закрито  
заседание  за  разглеждане  на  офертите  на  участниците  в  процедура  за  възлагане  на  
обществена  поръчка  с  предмет : „Строителио -монтажии  работи  на  градски  площадни  
пространства  и  читалища  в  rp. Кочериново  и  с . Пороминово  по  четири  обособени  
позиции ". 

Комисията  започна  работа  по  разrлеждане  на  документите  от  плик  1 на  участниците  
и  проверка  на  съответствието  им  с  критерийте  за  подбор  на  възложителя , посочени  в  
документацията  и  обявлението . Разглеждането  на  офертите  беше  по  реда  на  тяхното  
ПОсТЪпваНе . 

I. Участник  Ne1 Обединение „Про  Еиерджи  Груп" 
1 .Комисията  констатира  следните  липси  и  несъответствия  с  критериите  за  подбор  и  

изискванията  на  възложителя  към  документк re: 
1.1 .Няма  представени  гаранции  за  участие  за  Обособена  позиция  З  и  Обособвна  

позиция  4. 

2. В  резултат  на  rорните  констаrлции  комисията  взе  решение  за  изиска  от  участника  
следните  документите . 
2.1 .Гаранции  за  участие  за  Обособена  позиция  З  и  Обособена  позиция  4; 

II. Участник  Ns2 ,,Hu Ес  IIя" Е4ОД  



Комисията  констатира , че  участникът  е  представип  всички  изискуеми  документы  и  
представената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

Ш . Учаrгник  Ns3 „Планекс " ООД  
1. Комисията  кокстатира  следните  липси  и  несъответствия  с  критериите  за  подбор  и  

изискванията  на  възлохаителя  към  документите : 
1.1. Участникът  е  посочил  в  офертата  си , че  подава  оферта  за  участие  в  обособена  

позиция  N93. Представил  е  плик  2 и  плик  3 единствено  за  обособена  позиция  З . 
Същевременно  в  образец  N97, образец  N25, образец  N26, образец  Ns 10 и  образец  
N211 участникът  е  посочил , че  подава  оферта  за  обособена  позиция  Nв3 и  4. От  
така  подадените . декларацаии  за  комисията  остава  неясно  за  кои  обособени  
позиции  подава  оферта  участникът . 

2. В  резултат  на  горните  констатации  комисията  взе  решение  sa изиска  от  участника  
следните  документие . 
2.1. Образец  N95, образец  N26, образец  Ns7, образец  Ns10 и  образец  Ns11 с  коректно  

попълнени  данни , а  именно  — точно  посочване  за  кои  обоосбени  позиции  ще  
подава  оферта  участникът ; 

IV. Участиик  Ns4 „Пътно  ноддържане  Кtостендил " ООД  
1. Участникът  Комисията  констатира  следните  липси  и  несъответствия  с  критеиите  

за  подбор  и  изискванията  на  възложителя  към  докумеитите : 
1.1. Участникът  е  представил  удостоверение  Ns IV- NV 004527 за  вписване  в  

ЦПРС  за  извършването  на  строежи  четвърта  група , втора  и  трета  категория . 
Изискването  на  възложителя  е  представяне  на  удостоверение  за  вписване  в  
ЦIIPC за  извършването  на  строежи  четвърта  група , четвърrа  категория . 
Комисията  извърши  служебна  проверка  за  вписването  на  участкика  в  ЦПРС  
чрез  публичния  регистьр  на  Камарата  на  строитвлите  и  установи , че  
участникът  има  удостоверение  Ns IV — TV004527 за  извършваяе  на  строежи  
четвърта  група , строежи  от  втора  до  четвърта  категория . 

2.В  резултат  на  горните  констатации  комисията  взе  решение  да  изиска  от  
участника  следните  документи : 
2.1. Вапидно  удостоверение  за  вписване  в  ЦIIPC за  извършване  на  строежи  

четвърта  група , четвърта  категория . 

V. Участник  Ns5 „Галчев  Инженеринг " ЕООД  
Комисията  конетатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

представената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

VI. Участынк  Ns6 „АЙ  БИ  СИ  Консулт" ЕООД  
Комисията  констатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

представената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

VП. Участник  Ns7 „Седrгрой" ЕООД  



Комисията  коистатира , че  участнвкът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  
предсrлвената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

VIII. Участник  Ns8 „Бигла  III" ООД  
Комисията  констатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

представената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

IX. Участвик  Ns9 „Булнлав  Инвест " ООД  
Комисията  консгатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

представената  оферта  съответства  иа  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

Х . Участник  Ns10 „Елитrгрой" АД  
l .Комисията  констатира  следните  липси  и  несьответствия  с  критериите  за  подбор  и  
изискванията  на  възложителя  към  документите : 

1.1. Участникът  лредставя  референция  от  Община  Бяла  Слатина , издадена  на  
Дружество  ло  33Д  „Елитстрой  АД  — Бодрост  -96-ЕООД", в  която  референцня  е  
посочено , че  въпросното  дружество  е  изпълкило  строитвлството  на  обекта  в  
референцията  — Ценrьр  за  настаняване  от  семеен  тип  в  УПИ  1- 283, кв .19 по  плана  
на  гр . Бяла  Слатина . От  така  представената  референция  не  става  ясно  участието  на  
„Елитстрой " АД  в  изпълнението  на  договора , rьй  като  не  е  посочеыо  процентното  
участие  на  двете  фирми  в  изпълнеинето  или  коя  от  фирмиrе  какво  е  изпълнявала . 
Също  така  референцията  не  е  издадена  в  удостоверение  на  дейносrга  на  
„Елитстрой " А,Д, а  на  трето  лице , различно  от  участника . При  така  представените  
документи  комисията  не  може  да  прецени  дали  дружеството  отговаря  на  
критериите  за  подбор . 

2.В  резултат  на  горните  констатации  комисията  взе  решенне  за  изиска  от  участника  
следните  документи . 

2.]. Документи , доказващи  реалното  участие  в  изпълнението  на  договора  с  
Възложител  Община  Бяла  Слатина  и  Изпълиител  Дружество  по  ЗЗД  „Елитстрой  
АД  — Бодросс -96-ЕООД". Документите  може  да  се  приемо -предавателни  протоколи  
или  споразумение  за  учредяване  на  ДЗЗД  с  ясно  разпределение  на  дейностите  или  
удостоверение  за  добро  изпълнение , в  ксето  изрично  да  е  посочено  изпълнената  
част  от  „Елитстрой " АД . Изброяването  на  документите  е  примерно . Комисията  ще  
приеме  и  разгледа  всички  документи , които  участникът  сметхе  за  подкодящи  за  
доказване  на  констатираното  несъответствие . 

XI. Участник  Ns11 „Билдинг  Естейт  БГ" ЕООД  
Комисията  констатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

лредставената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

Хц . Учаrгник  Ne12 Обеднненне  „Мега  Евро  Бвлдинг " 
1 .Комис uята  констатира  следните  липси  и  несьответствия  с  критериите  за  подбор  и  
изискванията  на  възложителя  към  документите : 



1.1. В  образец  No5 предсrавен  от  управителя  на  Обединение  „Мега  Евро  Билдинг" 
не  е  посочен  ЕИК  на  дружеството . Същевремнно  комисията  констатира , че  ЕИК  на  
дружеството  е  посочено  в  други  декларации . 

2.В  резултат  на  горните  констатации  комисияrа  взе  решение  за  изиска  от  участника  
следните  документи . 

2.1. Коректно  поnълнен  Образец  NsS от  името  на  управителя  на  Обединение  „Мега  
Евро  Билдинг" Цветан  Славейков  Цветанов . 

ХIц. Участник  Ns13 „Днел  Трейд" ЕООД  
1 .Комисията  констатира  следните  липси  и  несъответствия  с  критериите  за  подбор  и  
изискванията  на  възlтжителя  към  документите : 

I.1. В  образец  Na 1 Оферта  участникът  не  е  попълиил  т .9 — не  е  посочил  вида  на  
гаранцията  за  изпълнение , както  и  т.10 — не  е  посочил  срока  на • валидност  на  
офертата  си . 

2.В  резулrат  на  горните  констатации  комисията  взе  решение  за  изиска  от  участника  
следните  документи . 

2.1. Коректно  попълнен  Образец  Ns1 Оферта  с  попълнени  от  участника  т.9 и  т.10. 

XIV. Участник  Ns14 „Ал [екс  Строй " ООД  
Комисията  констатира , че  участникът  е  представил  всички  изискуеми  документи  и  

предсrавената  оферта  съответства  на  критериите  за  подбор  и  изискванията  на  
възложителя . 

След  като  разгледа  документите  от  Плгик  1 ua участниците  комисията  взе  следните  
решения : 

1.Настоящият  протокол  с  решенията  на  комисията  да  се  изпрати  на  всички  
участници . 

2. Указва  на  участниците  да  представят  посочените  в  протокола  документи  в  срок  
от  5 работни  от  получаването  на  настоящия  прокотол . Съгласно  чл .б8, ал.9 от  
ЗОП  когато  е  установена  липса  на  документи  и/или  несъотвествие  с  критерийте  
за  подбор , участникът  може  в  съответствие  с  изискванията  на  възложителя , 
посочени  в  обявлението , да  замени  представените  документи  или  да  представи  
нови , с  които  смята , че  ще  удовлетвори  поставените  от  възложителя  критерии  sa 
подбор . 

С  тези  действия  при  ючи  заседението  на  комисията  на  08.04.2015 г . 

Председател  : ... 	... ... 	..... ..... ........... 
/Мария  айкова-Манолева / 

Членове : 	~ 
1  ..................... 	...... 	...................... 

/Димитьр  адено  / 



z ............ .. ............ 	 ........................... 

/IСъньо  Антон  
Gj 

3 .......................... 	........................... 
/Мария  Атаносова / 	~ 

4 .............................. 
/Мая  Попо~У  
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