
Протокол  №  3 

3а  де0гнастта  на  камисия , назначена  със  запавед :Лi's РД-Oi-05-13б12b.03.2015 r. на  
Кмета  па  Пбщина  Кочериново  за  нравенгдаие  на  аткрита  продедура  за  
въз  лaraue на  обществена  поръчка  с  предмет : „Строите r-rио-моЕ iтажiiи  ра fiоти  на  
rрацски  плащадип  прастранства  и  читалища  в  rp. Кочериново  и  с .Поромннова  
по  четири  ооосабеии  пазиции ", открита  с  решение  №4125.02.2015 г . на  Кгиета  на  
Uбщииа  kгзчерииаво  

Днес, 2U.04.2Ci15г . в  град  Качеlэинсзва  камисия  в  състав : 

Предсегдател : 	 . 

1.Марии  Ганева  Ра Fiкова - Уiанолава  -- инж.ПГС  — вън tиен  експерт  в  crrиcъкa іта  
АОП  NsBE-588 

И  Членаве : 

2. Дими7ър  Геаргиев 'Й.згаденов  — архитект  - външеи  експерт  в  еиисъка  на  АПП  
NЛDE-00 1 

З . Къньа  Антонав  Антанов  -- електроинженер  - вънпУен  екеперт  в  спнсъка  іга  
AOIT JVnBE-б51 

4. Vlарии  Fлагоева  Атанасова  ннлkенер  ВиК  - въи gнен  екснерт  в  спнсъка  на  
А t~П  NsBE-53$ 

S. Маа  Райкова  Попава  — лнндУпафтен  архгстект  

б.lцlарин  Апостолова  `3дравкава  — правоснасобеи  н►рист  

7.Славка  Славчева  Петрлва  - фннансист  

се  събра  в  заседателната  зала  на  ()бщина  Кочеринова  за  правеждане  на  закрита  
заседание  за  разглеждане  на  афертите  на  участииците  внрацецура  за  възлагане  на  
обгтzествена  r ►оръчка  с  rspeдмeт: „Страителх rs-мантажни  работи  ха  градски  
пnагцадни  прасграиства  и  чита .зища  в  гр . Кацеринаво  и  с . Сlорамихово  по  четири  
абасобсни  позиции ". 

Комисията  пристъпи  към  разглеждането  на  допълнително  представените  дакументи  
отиасха  съатветствието  на  участниците  е  критериите  за  подбор  на  Liъзло •ткителя . 

I. Участиикът  ©бединение  „ПроЕнерджи  Груп" е  предсгавил  в  укаsаиия  срок  
(вх .Лi'sОП-01-38 от  15.04.2015 т•.) следиите  документи : 

l. 1. .Ванкова  rарандия  за  участие  в  процедурата  за  абосабена  позиция  3; 

1.2. Fанкова  г-аранция  за  участие  в  праиедурата  sa обосабена  позиция  4; 

ГIри  преглед  на  дапълнителна  представените  ,аакументи  и  rгрех .тенката  ям  

с  подадените  такива  ат  офертата  на  участника , камисията  канстатира , че  



представената  оферта  на  участника  съответства  на  критериите  за  подбор , поставени  
от  Възпожителя . Поради  това , комисията  допуска  до  по -натаrьшно  участие  в  
процедурата  Обединение  „Про  Енерджи  Груп ". 

2. Участникът  „Планекс " ООД  е  представил  в  указанпя  срок  (вх .№  ОП-01- 
32/15.04.2015 г.) следпите  документи : 

2.1. Коректно  попълнени  образец  Ns5, образец  Ns6, образец  Ns7, образец  Ns10 и  
образец  Nц  11 за  участие  в  процедурата  за  обособена  позиция  3. 

При  преглед  на  допъпнително  представените  документи  и  преценката  им  с  
подадените  такива  от  офертата  на  участника , комисията  констатира , Lге  представената  
оферта  на  участника  съответства  на  критериите  за  подбор , поставени  от  Възложителя . 
Поради  това  комисията  допуска  до  по -нататьшно  участие  в  процедурата  ;,Планекс " 
ООД . 

3. Участнпкът  „Пътно  поддържапе  Кюстеидил " ООД  е  представил  в  указання  
срак  ( вx.Ns OII-01-37/14.04.20IS г.) следпите  документп : 

3.1. Удостоверение  за  вписване  в  ЦПРС  за  извърщване  на  дейности  на  обекти  
четвърта  група , строежи  от  втора  до  четвърта  категория . 

При  преглед  на  допълнително  представените  документи  и  преценката  им  с  
подадените  такиаа  от  офертата  иа  участника , комисията  констатира , це  лредставената  
оферта  на  участника  съотаетства  на  критериите  за  подбор , поставени  от  Възложителя . 
Поради  тоаа  комисията  допуска  до  по -нататьшно  участие  в  процедурата  „Пътно  
подцържане  Кюстендил " ООД . 

4. Участнпкът  „Елитстрой  АД  е  представпл  в  указапия  срок  ( вx.Ns ОП-01- 
36/I4.04.2015 г.) следните  докултенти : 

4.1.Референция  от  ДЗЗД  „Елитстрой  АД  — Бодрост  — 96 ЕООД " за  
изпъпнението  на  дейностите  по  строителство  на  център  за  настаняване  от  
семевн  тнп  в  УПИ  III — 283, кв .19 по  плана  на  гр . Бяла  Слатина " от  
„Елитстрой " АД ; 

4.2.Договор  между  Община  Бяла  Слатина  и  ДЗЗД  „Епитстрой  АД  — Бодрост  — 
96" ЕООД  за  изпълнението  на  на  строителетао  на  два  центьра  за  
настаняване  от  семеен  тип  на  територията  на  Община  Бяла  Слатина ; 

4.3. Договор  за  СМР  мвжду  ДЗЗД  „Елитстрой  АД  — Бодрос r — 96 ЕООД " u 
„Елитстрой " АД, д  който  дружеството  по  ЗЗД  възла rа  на  „Елитстрой " АД  
изпълнението  на  строителството  на  обект : „Из rраждане  на  два  ценrьра  за  
наетаняване  от  семеен  тип  на  територията  на  град  Бяла  Слахина "; 

4.4.Приложение  1— КСС  — за  строителството  на  обекта , описаи  в  т.4.3; 
4.5.Фактура  от  „Елитстрой " АД  към  ДЗЗД  „Елитстрой  АД  — Бодрост  — 96 

ЕООД" за  авансово  плащане  по  договор ; 
4.6.Фактури  от  „Елитстрой " АД  към  ДЗЗД  „Елитстрой  АД  — Бодрос r — 96 

ЕООД " за  плащане  по  договор , придружвни  с  протоколи  за  приемане  на  
извършени  СМР  на  обект  „Изграждане  на  два  ценrьра  за  настаняване  от  
семеен  тип  на  твриторията  на  град  Бяла  Слатина " 



При  преглед  на  допълнително  представеките  документи  и  преценката  им  с  
подадените  такива  от  офертата  на  участника , комисията  констатира , че  
представената  оферта  на  участника  съответства  на  критериите  за  подбор , поставени  
от  Възложителя . Поради  тоаа  комисията  допуска  до  по -нататьшно  унастие  в  
процедурата  „Елитстрой " АД . 

5. Участпикът  Обединение  „Мега  Еыро  Билдип iг" е  представил  в  указания  
срок  (вх .NsОП -01-34/14.04.2015 г.) следните  документи : 

5. l. Коректно  попълнена  декларация  образец  5 от  името  на  Обединение  „Мега  
Евро  Билдинг " с  посочен  EHK на  участника . 

При  преглед  на  допълнително  представените  документи  и  прецеиката  им  с  
подадените  такива  от  офертата  на  уиастника , комисията  констатира , че  представената  
оферта  на  унастника  съответства  на  критериите  за  подбор , поставени  от  Възложителя . 
Пораци  то sа  комисията  цопуска  до  по -нататьшно  участие  в  процедурата  Обединение  
„Мега  Евро  Билдинг ". 

6. Учястникът  „Диел  Трейд ~t ЕООД  е  представил  в  укяэания  ерок  (вк .Ns ОП- 
01-26/15.04.2015 г.) следпите  докул iенти : 

6.1. Коректно  попълнена  офертя  — образец  Ns1 с  посоченя  вида  на  
гярянцията  за  изпълненпе  и  срокя  ня  валидност  ня  офертата . 

При  преглед  на  допълнително  представеннте  документи  и  преценката  им  с  
подадените  такива  от  офертата  на  участника , комисията  констатира , че  представената  
оферта  на  участника  еъответетва  на  критериите  за  подбор , поставени  от  Възложителя . 
Поради  това  комисията  допуска  до  по -нататьшно  унастие  в  процедурата  „Диел  
Треид" ЕООД . 

С  тези  действия  прикточ  . аседението  на  комиеията  на  27.04.2015 г . 

Председател  : ........ 	........... 	............. 

/Мария  Р  йкова - иолева / 

Членове : 

1 ................................. 	..... 	............ 

JДимитър  ладенов / 

2............... .... ........................... 

/Къньо  Антонов / 



3  .................. 	 ~ 	..(~. .̀~'.J.~ ........,................. 

~ 
/Мария  Атаносова / 

~ .........~_•. ~ .., •/.r:, ~. ~ 	, j . 	....... 
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