
ПFОтоКОл  № 1 

За  дейнагтта  иа  ка !игигия , наsначена  еъг  запввед ,~V's PД-Ol-O5-13612G.(13.2А 15 г . на  
Киета  на  Обwина  Качеринава  за  правенсдане  на  вткрита  rzpеueдуpa за  възлагане  
на  абществена  паръчка  с  предмет: „Стрлителиа -zионтаэкни  рабати  на  rрадгки  
пзваиаадни  прогтранства  и  чита ..Тгища  в  гр . Качеринова  и  г .Парамииав n по  четири  
абасл6ени  познпии , аткрита  г  реwение  Ns4/25.02.2015 r. на  Кмета  на  Обппнна  
Качеринава  

Днес , 2б .С?3.2ti 1. Sr. в  гlзад  Кочеринсзвв  комисия  в  състав : 

Гіреlзседател : 	 ..- 
t.Мария  Ганева  Райкава -Маналава  — инж .ПГС  — външеи  експерт  в  списъка  на  
АОЛ  NвВЕ -588 
И  Членаве : 
2. Димитър  Георт •иев  Младенов  — архитект  - вън zпен  експерт  в  списъка  на  АОП  
N®ВЕ -807 
З. Къньа  Аитонвв  Антанав  — електраинженер  - въианен  екеперт  в  списъка  на  АОП  
№ВE-65 i 
4. :"Vtария  Влагаева  Атанагава  — инженер  ВиК  - нъишен  експерт  в  спнсъка  на  АОП  
№BE-SЗQi 
5. Мая  Райкава  Попава  - ландшафтен  архитект  
b.Мария  А rтосталава  Здравкава  — правагпасабен  lс►рис i 
7.Сгтавка  Славчева  Петрова  -  финансист  

и  реервн lYI чJlеНове : 
l .Мария  Георгиева  Чоиакова  — пlзввоспособен  кзрист  
2.Маlзиана  Киролова  Кирова  - еколог  

се  съ6ра  в  заседатеzната  зала  на  Qбтцина  Кочериново  за  провеждане  нга  открито  
заседание  за  отваряне  на  нолученнте  оферти  ин  участниците  в  rrpn гteдypa за  възлагане  
на  обг zzествена  поръчка  с  предмет : „Строително -монтажни  работи  на  rраззскн  плогцадни  
простраиства  и  чита .=zища  в  гр . Кочериново  и  с . Пороминово  по  четири  обособ r;ни  
По3иLjии" . 

Комисията  установи , че  в  опредезсения  в  обявлението  срох  в  обцтината  са  постъпи rtи  
14 оферти  ог  участниците . 

обедиііевпіе  „пиv ГнГРДЖП  гPУ rІгр . софия , ж .к. „Слатина ", ул . „в.іадово ,° 

N 5- Вх . №  OT1-03-1/25.43.2015 r. -10:45 LF 
„Пи  Ег  IIи" ЕоОД , гр . София , ул . .,Баянски  водопад ;' 20 - Вх . Np ОП -ОЗ - 

2725.UJ.2V1.J г . - 10:46 ч., 
„Плангкс " ООД , гр . София , ул. „Ilсвестниа  сказга" № 1.8 - вх .№  ОП -4З - 
3125.03.2415 г . — l Q:48 ч .; 

4. „Пътио  пстддърнсане  Кюстендил " ООД , rp. Кюстендил , ул . ,.Цар  Освободител " 
№261 — вx.Nst)П -4з -4!25.Q3.2015 г . - 13:14 ч .; 

5. „Га  лчев  Иннеенерннг " ЕоОД , z .p. София , ж .к . „Военна  рамтга", бул . „Илиянии " 
Nй48 — вх .№  ОП -О3-5/25.О3.201 S г . —13:49 ч . 

б . „АЙ  БИ  СИ  Кансулт " ЕООД , гр . Благоевград , ул . „Христо  Сми lзненски "№ 12 — 

вх .Ntг  011 — 03- 6l25.03.2015 г. — 14:07 ч .; 



7. „Седстрой " ЕООД , гр . Самоков , кв . „Възраждане ", бл .1, вх .Б , ет .4, ап .12 — вx.Ns 
ОП  — О3 — 7/25.03.201 S г . — 14:09 ч .; 

8. „Б iтгла  цI" ООД , гр . София , ул. „Опълченска " Ns46-48 — sx.Ns ОП -О3- 
8/25.03.2015 г . — 14:23 ч .; 

9. „Булплатт  Инвеет " ООД , гр . Кюстендил , уп . „Александър  Стамболийски " NвS1A 
— вх .№  ОП -О3-9/25.03.2015 г . 

10.„Елитетрой " АД, гр . Благаевград , ул . „Александър  Стамболийски " Ns9, ет .1 — 
вх . N ОП -О3-10/25.03.2015 г. — 15:19 ч ; 

l l. ,,Билдинг  Еететiт  БГ " ЕООД , гр . Блаrоевград , ул . „Т.Апександров " Ns92 - вx.Ns 
ОП -О3-i 1/25.03.2015 г .— 15:28 ч .; 

12.Обедяненияе  „Мега  Евро  Билдвнг ", гр . Софня , ул . „Бигла ", Ns39 — вх .N ОП - 
03-12/25.03.2015 г. — .t 5:33 ч ; 

13.„Диел  Трейд " ЕООД , гр . София , бул . „Витоша " Ns66 — вх .№  ОП -О3- 
13/25.03.2015 г . — 15:35 и ; 

14.„Алекс  Строй " ООД , гр . Благоевград , ул . „Плиска " Ne6 — вх .N ОП -О3- 
14/25.03.2015 г. — 16:07 ч . 

След  като  се  запознаха  със  списъка  на  участниците  в  процедурата  всекх  член  на  
колтисията , в  това  число  и  председателят  й , подписаха  декларация  по  чл .35 от  ЗОП . 

На  заседанието  на  комисията  присътваха  сnедните  лица  — Георги  Гаврилов  Георгиев  
— представител  на  участника  „Буллан  Инвеет" ООД ; Иван  Цанев  Милков  — 
представител  на  участника  „Пътно  поддръжанв  Кюстендил " ООД ; Евгени  Методиев  
Тодоров  — управител  на  участника  „Седстрой " FООД ; Събка  Генvева  Лалева  — 
представител  на  участника  „Планеке " ООД ; Ивайло  Василев  Ризов  — представител  на  
у~тастника  „Бигла  III" ООД . 

Колтисията  пристъпи  към  отваряне  на  офертите  на  участниците  по  реда  на  тяхното  
постьпванв  в  деловодството  на  Община  Кочериново  както  еледва : 

I. Участник  № 1 Обеднненне „Про  Еперджи  Груп " 
Комисията  установи , че  участникът  е  предетавил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  и  за  четирите  обособени  
позиции . 

Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запечатани  пликове  — Плик  1 
„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  1, Плик  2 ,,П1)едложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
нозиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  3, 
Плик  2 ,,Предложение  за  изпъnнение  на  поръчката " за  обособена  поsиция  4 и  Плик  3 
„Предлагана  цена" за  обособена  позиция  1, Плик  3„Предлагана  цена" за  обособена  
позицття  2, Плик  3„Предлагана  цена" за  обособена  позиция  3, Плик  3 ,,Предлагана  
цена" за  обасобена  позиция  4. Трима  от  чпеновете  на  колтисията  лодписаха  пликове  Ns3 
от  офертата  на  участника . Комисията  предложи  един  от  присъет sащите  представители  
на  участниците  да  подnише  пликове  Ns3. Пликовете  бяха  подписани  от  Събка  Генчева  
Лалева  — nредставител  на  „Планекс " ООД . 

Комисията  отвори  Пликове  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  трилта  от  членовете  на  комиеията  подпиеаха  всички  съдържащи  се  в  тяк  документи . 
Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  
подпише  съдържанивто  на  пликове  №2. То  беше  подписано  от  Събка  Генчева  Лалева  — 
представител  на  „Планекс " ООД . 



Комисията  отвори  Ллик  1 ,,документи  за  подбор  на  учасrника ", оповести  
съдържанието  му  и  провери  съотsетствието  на  документите  съо  списъка  по  чп . 56, ал .1, 
т.14 от  ЗОП . 

П . Учястник  N42 „Пи  Ес  Пн" ЕООД  
Комисията  установи , че  участнинът  е  представил  оферта  в  запечатан , непро sрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подаза  оферта  за  обособена  позиция  1. 
Общият  плик  съдържа  следните  кепрозрачни  и  запечатани  пликове  — HnuK 1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  1 и  Плик  3„Предпа rана  цена" за  обособена  позиция  1. Трима  от  
членовете  на  комисията  подписаха  плик  Ns3 от  офертата  на  участника . Комисията  
nредложи  един  от  присъстващите  представителн  на  участниците  да  подпише  плик  Ns3. 
Пликът  беше  подnисан  от  Събка  Генчева  Лалева  -- представител  на  „Плакекс" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  Ns2 на  участника  и  трима  от  члековете  на  комисията  
подписаха  всички  съдържащи  се  в  него  документи . Комисията  nредложи  един  от  
присъстващите  првдставители  на  участниците  да  подпише  съдържанието  на  плик  Ns2. 
То  беше  подписано  от  Събка  Генчева  Лалева  - првдставител  иа  „Планекс " ООД  

Комисията  отвори  Плик  1 ,,Документи  за  подбор  иа  участника ", оповести  
съдържаннето  му  и  провери  съответствието  на  докумвнтите  със  слисъка  по  чл . 56, ал .1, 
т.14 от  ЗОП . 

III. Участыик  Ns3 „Планекс " 04Д  
Комисията  установи , че  учасrникът  е  представил  оферта  в  запечатан , неnрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  обособена  позиция  Ns3. 
Общият  плик  съдържя  слвдиите  непрозрачни  и  запечатани  плинове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  3 и  Плик  3 ,,Гlредлагана  цена" за  обособена  позиция  3. Трима  от  

~ членовете  на  комисията  подписака  плик  Ns3 от  офертата  ка  участника . Комисията  
предложи  един  от  присъстващите  представитепи  на  участниците  да  лодпише  плик  NsЗ . 
Пликът  беше  подписан  or Геор rи  Гаврилов  Георгиев  — представител  на  „Булплян  
Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  Ns2 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подnисаха  всички  съдържащи  се  в  него  документи . Комисията  предложи  един  от  
присъстващите  представители  на  участниците  да  подnише  съдържанието  на  плик  Ns2. 
То  беwе  лодnисано  от  Георги  Гаврило s Георгиев  — представител  на  „Булппан  Инвест" 
ООД . 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,Документи  зя  подбор  на  участника ", оповести  
съдържанието  му  и  провери  съответст sието  на  документите  със  списъка  по  чл . 56, ап .1, 
т.14 от  ЗОП . 

IV. Участнык  №4 „Пътио  ноддържаііе  Ксостекдил " ООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  представид  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  обособена  позиция  №2. 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запвнатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  лозиция  2 и  Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  позиция  2. Трима  от  
чпеновете  на  комисня rа  подписаха  плик  Ns3 от  офертата  на  участника . Комисията  
предложи  вдин  от  присъстващите  представитепи  на  участниците  да  подпише  плик  Ns3. 
Пликът  беше  подписан  от  Георги  Гаврилов  Георгиев  — представител  на  „Булплан  
Инвест" ООД . 



Комисията  отвори  Плик  No2 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  всички  съдържащи  се  в  него  документи . Комисията  предложи  един  от  
присъстващите  представители  на  участниците  да  подпише  съдържанието  на  плик  Ne2. 
То  беше  подписано  от  Георги  Гаврипов  Георгиев  — представител  на  „Булплан  Инвест" 
оод . 

Комисията  отвори  Плик  1 документи  за  подбор  на  учаетника ", оповести  
съдържанието  му  н  провери  съответствието  на  документите  съе  списъка  по  чл . 56, ал .1, 
т .14 от  ЗОП . 

V. Участник  Ns5 „Галчев  Инженеринг " ЕООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  лредетавил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . участникът  подава  оферта  за  всички  обоеобени  позиции . 
Общият  плик  съдържа  следните  нвпрозрачни  и  запечатани  лликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2  ,,Предложение  за  изпълненив  на  поръчката " за  
обособена  позиция  1, Пnик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  З , 
Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  ка  поръчката " за  обоеобена  позиция  4 и  Плик  З  
„Предлагана  цена" за  обособена  позицэцг  1, Плик  З „Предлагана  цена " за  обособева  
позиция  2, Плик  3„Предлагана  цена " за  обособена  позиция  З , Плик  З „Предлагана  
цена " sa обособена  позиция  4. Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  пликове  Ns3 
от  офертата  на  участника . Комисията  предложи  един  от  присъстващите  предста sители  
на  участниците  да  подпише  пликове  Ns3. Пликовете  бяха  подписаки  от  Геор rи  
Гаврилов  Георгиев  — представител  на  „Булплан  Инвест " ООД . 

Комисията  отвори  Пликове  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  rрима  от  члемовете  на  комисията  подписаха  всички  съдържащи  се  в  тяк  документи . 
Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  
подпише  съдържанието  на  nликове  Ns2. То  беше  подписано  от  Георги  Гаврипов  
Георгие s — представител  на  „Булплан  Инвест" ООД . 

Коиисията  отвори  Плик  1 Документи  за  подбор  на  участника ", оnовести  
съдържанието  му  и  провери  съответствието  на  документитв  съе  списъка  ло  чп . 56, ал .1, 
г.1 4 от  ЗОП . 

VI. Учястник  Ns6 „АЙ  БИ  СИ  Консулт " ЕООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  предетавил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Унастникът  подава  оферта  за  обособеэга  позиция  Nц3. 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  заээечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълиение  на  поръчката " за  
обособена  по sиция  З  и  Плэпс  З „Предлагана  цена " за  обособека  позииия  З . Трима  от  
членовете  на  комисията  подписаха  плик  Ns3 от  офертата  на  участника . Коиисията  
предложи  един  от  присъстващите  представители  на  участниците  дя  подпи wе  плик  Ne3. 
IIликът  беше  подписан  от  Иван  Цанев  Милков  — представител  на  „Пътко  поддържане  
Кюстендил " ООД . 

Комисията  отвори  Плик  Ns2 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  всички  съцържащи  св  в  него  документи . Комисията  предлажи  един  от  
присъстващите  представители  на  участниците  да  подпише  съдържанието  на  плик  N22. 
То  беше  подnисано  от  Иван  Цанев  Милков  — представител  на  „Пътно  поддържане  
Кrостендил " ООд . 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,Документи  за  подбор  на  учаетника ", оловести  
съдържанието  му  и  провери  съответствието  на  документите  със  списъка  по  чл . 56, ал .1, 
т . i 4 or ЗОП . 



VII. Участннк  No7 „Седстрой " ЕООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  обособена  позиция  №4. 
Общият  плик  съдържя  следыите  непрозрачни  и  запечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Ллик  2  ,,Прсдложение  sa изпълнение  на  порьчката " за  
обособена  позиция  4 и  Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  позиция  4. Трима  от  
членовете  на  комисията  подписаха  плик  Ns3 от  офертата  на  участника . Комисията  
предложй  един  от  присъсгващите  представители  на  участниците  да  подпише  плик  Ns3. 
Пликът  беше  подписан  от  Ивайло  Василев  Ризов  — представител  на  „Бигла  III" ООД . 

I<омисията  отвори  Плик  Ns2 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  всички  съдържащи  се  в  него  документи . Комисията  предложи  един  от  
присъстващите  предстазители  на  участниците  ца  подпише  съдържанието  на  плик  Ns2. 
То  беше  подписано  от  Ивайло  Василев  Ризов  — представител  на  ,,Eurna III" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  1 Документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
еъдържанието  му  и  провери  съответствието  на  документите  със  списъка  по  чn. 56, ал .1, 
т .14 от  ЗОП . 

VIII. Участник  Ns8 „Бигла  III" ООД  
Комисията  установи , чв  участникът  е  представил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  всички  обособени  позиции . 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", IInиx 2  ,,Прсдложение  за  изпълнение  ка  поръчкдта " за  
обособена  позиция  1, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  3, 
Г 1лик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  4 и  Плик  3 
„Предлагана  цена " за  обасобена  позиция  1, Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  
позиция  2, Плик  3 ,,Предлагана  ценя" за  обособена  позиция  3, Плик  3 ,,Предлагана  
цена" за  обособена  позиция  4. Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  пликове  Ns3 
от  офертата  на  участника . Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  
на  участниците  да  подпише  пликове  Ns3. Пликове  3 на  обасобена  позиция  1 и  
обособена  позиция  2 бяха  подписани  or Събка  Генчева  Лалева  — предетавител  на  
„Планекс " ООД , а  на  обособена  позиция  3 и  обособена  позиция  4— от  Геор rи  Гаврилов  
Георrиев  — представител  на  „Булплан  Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Лликоае  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  трима  от  членовете  нд  колаисията  подписаха  всички  съдържащи  се  в  тях  документи . 
Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  на  учаетниците  да  
подпише  съдържанието  на  пликове  Ns2. Съдържанието  на  пликове  2 по  обособена  
nозиция  1 и  обособена  позицня  2 беше  подписано  от  Събка  Генчева  Лалева  — 
представител  на  „Планеке " ООД , а  на  обособека  позиция  3 и  обособена  позиция  4— от  
Георги  Гаврилов  Георгиев  — представител  на  „Булплан  Инвест" ООД , 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
съдържанието  му  и  провери  съответетвието  на  документите  еъс  еnисъка  по  чл . 56, ал .1, 
т .14 от  ЗОП . 

IX. Участник  Ns9 „Булплан  Иннест " ООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  представил  оферrа  в  запечатан , непро sрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  всички  обособени  позицин . 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запечаrлни  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " sa 



обособена  позиция  1, Плик  2„Предложение  эа  иsпълнение  ва  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 Предложение  за  изпълнение  на  лоръчката " за  обособека  позиция  3, 
Плик  2 ,,Предложение  за  изпълкение  на  поръиката " за  обособена  позиция  4 и  Плик  3 
„Предлагана  цена " за  обособена  позиция  1, IIлxx 3 ,)Предлагана  цена" за  обособегга  
позиция  2, Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  позиция  3, Плик  3 ,,Предлагана  
цена" за  обособена  позииия  4. Комисията  nредложи  един  от  присъстващите  
представите nи  на  участниците  да  подпи wе  nликове  Ns3. Пликовете  бяха  подлисани  от  
Ивайло  Василев  Ризов  -- представител  на  „Бигла  IЛ" ООД . 

Комисията  отвори  Пликовв  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  всички  съдържащи  се  в  тях  документи . 
Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  
подпише  съдържанието  на-пликове  Ns2. То  беше  подписано  от  Ивайло  Василев  Ризов  — 
представител  на  „Бигла  1II" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,Документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
съдържанието  му  и  nровери  съответствивто  на  документите  със  списъка  по  чл . 56, ал .1., 
т14 от  ЗОП . 

Х . Участннк  N410 „Елитстрой " АД  
Колгисиита  установи , че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатан , непро sрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  всички  обособени  позиции . 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запечатанн  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2  ,,Предложение  за  изпълнение  ка  поръчката " sa 
обособена  позиция  1, Плик  2 ,,Предложение  эа  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  3, 
Плик  2 ,,Предложение  за  излълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  4 и  Ллик  3 
„Предлагана  цена" за  обособена  позиция  1, Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  
позиция  2, Плик  3 ,,Предлагана  цена" за  обособена  позиция  3, Плик  3 ,,Предлагана  
цена " за  обособена  позиция  4. Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  пликове  Ns3 
от  офертата  на  участника . Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  
на  участниците  да  подлише  пликове  Ns3. Пликовете  бяха  подпиеани  от  Ивайло  Василев  
Ризов  — представител  на  „Бигла  III" ООД . 

Комисията  отвори  Пликове  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  всички  еъдържащи  се  в  тях  документи . 
Коиисията  лредложи  един  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  
подпише  съдържанието  на  пликове  №3. То  беше  подписан  от  Ивайло  Василев  Ризов  — 
лредставител  на  „Бигла  III" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  I ,,Документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
съдържанкето  му  и  провери  съответствието  на  документнте  със  еписъка  по  чл . 56, ал .1, 
т 14 от  ЗОП . 

XI. Участник  Ns11 „Билдииг  Естейт  БГ" ЕООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  предеrавип  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  обособена  позиция  Ns4. 
Общият  плик  съдържа  следните  непрозрачни  и  запечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  лозиция  3 и  Плик  3 ,,Предлагана  цена " за  обособена  позиция  3. Трима  or 
членовете  на  комисията  подписаха  плик  No3 от  офертата  на  уиастника . Комисия rа  
предложи  един  от  присъстаащите  представители  на  участниците  да  подпише  плик  Ns3. 
Пликът  беше  подписан  от  Георги  Гаврило s Георrиев  — представител  на  „Булnлан  
Инвест" ООД . 



Комисията  отвори  Плик  Na2 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  всички  съдържащи  се  в  него  документи . IСомисията  предложи  един  от  
присъстващите  предетавители  на  участниците  да  подпише  съдържавието  на  плик  Ns2. 
То  беше  подписано  от  Георги  Гаврилов  Георгиев  — предста sитал  на  „Булплан  Инвест" 
ООД . 

IСомисията  отвори  Плик  1 документи  за  подбор  на  участника ", опонести  
съдържанието  му  и  провери  съответствието  на  документите  сьс  слисъка  по  чл . 56, ал .1, 
т .14 от  ЗОП . 

XII. Участкик  Ne12 Обедпкекне  „Мегя  Евро  Билдккг " 
Комиеията  установи , че  участникът  е  предстявил  оферта  в  запечатан , иепрозра vен  

плик  с  ненарушена  цялост . Участникът  подава  оферта  sa всички  обособени  позиции . 
Общият  плик  съдържа  следиите  кепрозрачни  и  запечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2  ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  t, Плик  2 ,,Предложение  sa изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчкатя " за  обособена  позиция  3, 
Плик  2 ,,Предііожение  sa изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  4 и  Плик  3 
„Предлагана  цена " за  обособена  позиция  1, Плик  3 ,,Предлагана  цена " за  обособена  
лозиция  2, Плик  3 ,,Предлагана  цена " за  обособена  позиция  3, Плик  3„Предлагана  
цена" за  обособена  позиция  4. Трима  от  членовете  на  комисията  nодnисаха  пликове  Ns3 
от  офертата  на  участника . Комисията  предложи  един  от  присъетващите  nредставители  
да  подпише  пликове  № 3. Лпикове  3 на  обособена  позиция  1 и  обособена  позиция  2 
бяхя  подписани  от  Събка  Генчева  Лалевд  — представител  на  „Планекс " ООД , а  на  
обособена  позиция  3 и  обособена  позиция  4— от  Георги  Гаврилов  Георгиев  — 
представител  на  „Бул nnан  Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Пликове  No2 на  участника  за  всяка  една  от  обособенитв  позиции  
и  трима  от  членовете  на  комисията  подписаха  всички  съдържащи  се  в  тях  докулченти . 
Комисията  предложи  един  от  присъстващите  представители  да  подпише  съдържанието  
на  пликове  №2. Съдържанието  на  пликове  Ns2 на  обособена  позиция  1 и  обособена  
позиция  2 бяха  подписани  от  Събка  Генчева  Лалева  — представител  на  „Планекс " ООД , 
а  на  обособена  позиция  3 и  обособена  позиция  4— от  Георги  Гаврилов  Георгиев  — 
nредетавител  на  „Булппан  Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
съдържанието  лry и  провери  съответствието  на  документите  със  списъка  по  чл . 56, ал .1, 
т.14 от  ЗОП . 

XIII. У■iастник  Ns13 „Дисл  Трейд " ЕООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  предетавил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарушена  цяллст . Участникът  е  подал  оферта  sa всички  обособени  позиции . 
Общият  плик  съдържа  оледните  непрозрачии  и  запечатани  пликове  — Плик  1 

„Документи  за  подбор ", Плик  2 ,,Предложение  sa изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  1, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  
позиция  2, Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  3, 
Плик  2  ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  обособена  позиция  4 и  Плик  3 
„Предлагана  цена " за  обособена  лозиция  1, Плик  3 ,,Предлагана  цена " sд  обособена  
позиция  2, Плик  3„Предлагана  цена" за  обособена  позиция  3, Плик  3 ,,Предлагана  
цвна" за  обособена  позиция  4. Трима  от  членовете  на  колцисията  подписаха  плинове  Ns3 
от  ос(эертата  на  участника . ТСомисията  предпожи  един  от  присъстващите  представители  
да  подпише  пликове  № 3. Пликове  3 бяха  подписани  от  Ивайло  Василев  Ризов  — 
представител  на  „Бигла  III" ООД . 



Комисията  отвори  Пликове  Ns2 на  участника  за  всяка  една  от  обособените  позиции  
и  трима  от  членовете  на  комиеията  подписака  всички  съдържащи  се  в  тях  документи . 
Комисинта  предложи  един  от  присъстващите  представители  да  подпише  съдържанието  
на  пликове  Ns2. То  беше  подписано  от  Ивайло  Ваеилев  Рнзов  — предста sител  на  „Бигла  
III" UОД . 

Комисията  отвори  Ллик  1 ,Документи  за  подбор  на  участника ", оповести  
еъдържанието  му  и  провери  еъотдетствието  на  документите  със  еписъка  по  чл . 56, ал .1, 
т.14 от  ЗОП . 

XIV. Участник  Ne14 „А .пекс  Строй " ООД  
Комисията  установи , че  участникът  е  представил  оферта  в  запечатан , непрозрачен  

плик  с  ненарущена  цялост . Участникът  подава  оферта  за  обособена  позицин  N23. 
Общият  плик  съдържа  следнитв  непрозрачни  и  запвчатани  пликове  — Плик  I 

„Документи  за  лодбор ", Плик  2 ,,Предложение  за  изпълнение  на  поръчката " за  
обособена  позиция  3 и  Плик  3„Предлагана  цена" за  обособвна  позиция  З . Трима  от  
членовете  ня  комисията  подписаха  плик  No3 от  офертата  на  участника . Комисията  
предложи  ецин  от  присъстващите  nредетавители  да  подпише  плик  Ns3. Плик  3 беше  
подnисан  Георги  Гаврилов  Георгиев  — представител  на  „Булплан  Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  N22 на  участника  и  трима  от  членовете  на  комисията  
подписака  всички  съдържащи  се  в  кего  докумеити . Комисията  предложи  един  от  
присъстващите  прецставители  да  подпише  еъдържанието  на  плик  N93. То  беше  
подписано  от  Георги  Гаврилов  Георгиев  — првдставител  на  „Булплан  Инвест" ООД . 

Комисията  отвори  Плик  1 ,,Документи  за  nодбор  на  участкика ", оповести  
съдържанието  му  и  провери  съответствието  на  документите  със  спиеъка  по  чл . 56, ал .1, 
т. ! 4 от  ЗОП , 

С  тези  действия  п~икт~и  заседанието  на  комисията  на  26.03.2015 r. 
, 

Председател : ......... .. 
/Мария  йкова -Маг  ~ева! 

Членове : 	 1, 

1 ........................................ 	~ ..... 
/Димизър  Младенов / 

2  ............................... 	...,.... 	..... . ~ . . 
/Къньо  Антонов l ,, 

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

~1 ......................``. . 	. ...... 	.... ......... 
1Мая  Попд  ~ ¢„ ~ П  

_
T 	l

вi, 

~ ~ 	~/ 


