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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №2 
по чл. по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

В периода от 05.05.2015 г. до 25.05.2015 г. в стая 103, на първия етаж в сградата 

на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведоха четири заседания на 

комисията по провеждане на открита процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор на 

изпълнител за изготвяне на обследване по две обособени позиции: Обособена позиция 

№1 „Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК 

инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на техническите 

характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни жилищни 

сгради” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради” по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с Постановление 

№18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет, открита с решение № 301/25.03.2015 година 

на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: 

ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0003, 

назначена със заповед №390 от 27.04.2015 година, издадена от кмета на община Гоце 

Делчев. 

Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“ 

Членове: 1. Киприяна Гулева – юрист, гл. спец. АПИО; 

  2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване” 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за всяка от обособените 

позиции, за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

1. За участник с пореден №3 “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически 

грешки. 

2. За участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. 

Пловдив, комисията не установи липсващи документи.   

В представените от участника декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се установиха  

следните нередовности:  

-  В декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП от представляващия Обединение „ЕКО 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Стойчо Проданов,  в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

 - В декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, представляващите дружеството Стойчо Проданов 
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и Мария Сабрутева, в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязали обстоятелствата, които се 

отнасят за конкретния участник. 

- В декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, представляващите дружеството Петър Ангелов и 

Димитър Попов, в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят 

за конкретния участник 

3. За участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен, комисията не 

установи липсващи документи. 

Участникът е приложил удостоверение № РК – 0223/ 26.06.2014 г. от ДНСК към 

МИП и Списък на екипа от правоспособни физически лица към 10.09.2014 г., но не е 

посочил лицето/ лицата, упражняващо/и технически контрол по част „Конструктивна“, 

което трябва да отговаря на изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 

4. За участник с пореден №6 от „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за 

подбор или други нередовности, включително фактически грешки.  

5. За участник с пореден №7 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София, комисията не 

установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор или други 

нередовности, включително фактически грешки. 

6. За участник с пореден №8 „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Благоевград, 
комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

7. За участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград, комисията установи следните липсващи документи: 

-Участникът не е представил декларации по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от останалите 5 (пет) управители на 

търговското дружество.  

8. За участник с пореден №11 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив, комисията 

установи следните несъответствия и липсващи документи: 

Участникът е представил Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, в който е посочил следните обекти:  

1. Жилищна сграда на пет и шест етажа с мансарда, съдържаща ресторант на две 

нива, магазин-бутик, един гараж и 17 апартамента, разположена в парцел VII-542, кв.49-

В, местност зона В-17 с административен адрес ул. „Генерал Столетов“ № 14, гр. 

София, разрешение за строеж № 149/ 12.06.1996 г. издадено от ДАГ на Столична 

община. Обстойно проверени конструкции, изолации и инсталации, проверено 

съответствие със съществените изисквания към строежите, направени предписания за 

довършване или ремонт, съставен и регистриран технически паспорт. 

2. Пълно обследване на инсталации и конструкция, вкл. и определяне на 

якостните харектеристики на бетона по безразрушителни методи, определяне на вида и 

местоположението на армировката по същия метод. Изготвен доклад за състоянието на 

конструкция и становище за допустимостта за надстрояване на сградите и съставен 

технически паспорт на Административен комплекс, изграден в периода 1967-1969 г., 

като част от правителствена резиденция „Кормисош“, без данни за издадено разрешение 

за строеж от община Лъки. Установено наличие на проекти, ПСД и финансови 

документи в архивите на УБО.  

3. Архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на 

технически паспорти на сгради от първа, втора и трета категория по ЗУТ. 

За същите са приложени следните документи, доказващи извършването на 

услугата: 1. Приемо-предавателен протокол по Договор КД 03 – 072 за консултантски 

услуги от Симка Петрова, Иван Байчев и Нели Пехливанова; 2. Протокол за отчитане на 

извършената работа до 01.12.2012 г. от ДЛС „Кормисош“, гр. Лъки и Удостоверение за 

добро изпълнение от ПГ по Ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора от 

11.02.2015 г.  
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Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП и изискванията на Възложителя доказателства за 

извършената услугата са: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката или услугата. Участникът е представил доказателство за извършването на 

само на една услуга, а изискването на Възложителя е - минимум две услуги. 

9. За участник с пореден №12 „ФИНЕС – Г“ ЕООД, гр.Благоевград,  
комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

10. За участник с пореден №13 „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Пловдив,  
комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

11. За участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, 

комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

12. За участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, гр.София, със 

съдружници „ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и „ИНВЕСТА 2003“ ООД. 
Комисията установи следните липсващи документи и несъответствия: 

- Не е представен Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Не са представени Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата, които 

представляват юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя; 

- Не са представени документи съгласно изискването на възложителя относно 

възможностите на участника за изготвяне на Техническите паспорти, а именно: Когато 

изготвянето на Техническите паспорти ще се извършва от консултант, участникът 

трябва да приложи: 1) заверено копие от удостоверение за извършване на дейности по 

чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и 

реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за 

оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, отговарящо на условията на §1, ал. 1 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-

25 от 3.12.2012 г., придружено със Списъка, неразделна част от Удостоверението, 

съдържащ правоспособните физически лица, и задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част „Конструктивна“, които отговарят на изискванията по чл. 

142, ал. 10 от ЗУТ или еквивалент или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи 

декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 

органи съгласно националния му закон. 

Когато изготвянето на Техническите паспорти ще се извършва от екип от 

проектанти, участникът трябва да представи следните документи: 1) Декларация-списък 

за предложените експерти за изпълнение на поръчката  (Образец №7); 

- Не е представен Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга - Образец №6; 

- Не са представени доказателства за извършените услуги - под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

- Не са представени Декларации по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от лицата, които представляват 

юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя. 

- Не е представена декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

13. За участник с пореден №16 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София 
комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

14. За участник с пореден №19 „АСЕ КОНСУЛТ 2014“ ООД, гр. 

Благоевград, комисията установи следните липсващи документи и несъответствия: 
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- В декларациите по чл.47, ал.9 от ЗОП от инж. Спаска Руйчева и инж. Атанас 

Руйчев, в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за 

конкретния участник. 

- Участникът е представил Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, в който е описал следните услуги:  

1. Автосервиз, офиси и магазини – проект арх. В. Абаджиева.  

2. Жилищна сграда – проект, арх. В. Абаджиева,  

3. Технически паспорт №91/19.12.2014г., ИНТЕРКОНТРОЛ-2000 ЕООД с 

участие на арх. В. Абаджиева; 

4. Списък на проектирани обекти през последните 5 години, арх. Абаджиева; 

5. Технически паспорт на МУЦ, гр. Благоевград, с уч. на инж. Руйчева и инж. Г. 

Дивизиев; 

6. Технически паспорт на Камерна опера, гр. Благоевград , а уч. на инж. С. 

Руйчева и инж. Г. Дивизиев; 

7. Списък на проектираните обекти през последните 5 години от инж. С. Руйчева 

и инж. Г. Дивизиев, Служебна бележка от “ММ2000“ ООД, с. Елешница; 

8. Промяна на предназначението на офис №9 в жилище, инж. Е. Димкова, 

9. Обединение на офиси 1 и 2 с идент.№ 04279.610.375.1.92 по ККР и промяна  на 

предназначението в жилище, 

10. Списък на проектираните обекти през последните 5 години, инж. Е. Димкова; 

11. Сграда на Хигиенна баня №1, гр. Благоевград, инж. Ингилизова, Технически 

паспорт –локално газохранилище, технически паспорт газоразпределителна мрежа, с. 

Бело поле с уч. на инж. Ингилизова. 

За посочените обекти участникът е приложил: 

1. Приемо-предавателни протоколи – 7 бр. 

2. Технически паспорт рег.№91/19.12.2014г. „Възстановяване и благоустрояване 

на улици, междублокови пространства и зелени площи, гр. Петрич, Обект I, Списък на 

проектирани обекти от арж. Абаджиева 

3. Технически паспорт на Междуучилищен център за трудово-политехническо 

обучение. Списък на обекти, проектирани от инж. с. Руйчева и инж. Г. Дивизиев. 

4. Технически паспорт за строеж: Локално газохранилище и вътрешна 

газоразпределителна мрежа..“, с. Бело поле 

5. Технически паспорт рег.№96/12.12.2014г. за „Възстановяване и 

благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи, гр. Петрич, 

Обект 3,  

Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП и изискванията на Възложителя доказателства за 

извършената услугата са: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката или услугата, т.е представените документи не са доказателства за извършена 

услуга. 

15. За участник с пореден №20 „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев, комисията не 

установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор или други 

нередовности, включително фактически грешки. 

Участникът в Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, е посочил:  

1. “Архитектурно заснемане на същетвуващи сгради с обща РЗП 3360,50 м2, 

изготвяне на проекти за ремонтна дейност на покриви и фасади, вертикална 

планировка“ 

2. “Технически строителен контрол и изготвяне на Технически паспорт на 

строеж с РЗП 716 м2, рег.№139/02.08.2012г., Община Гоце Делчев; 

3. Технически строителен контрол и изготвяне на Технически паспорт на строеж 

с РЗП 496,37 м2 – тенис корт и офис сграда с кафе и фитнес, рег.№ 56/03.07.2013г., 

Община Гоце Делчев; 
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4. “Архитектурно заснемане на съществуваща сграда, проектиране на „Кризисен 

център“; 

5. “Архитектурно заснемане, възстановяване проекти „Конструктивно 

обследване на сграда с РЗП 250 м2, технически паспорт с рег.№6/09.04.2014г., Община 

Гърмен; 

6. “Архитектурно заснемане на съществуваща сграда, проектиране 

Конструктивно обследване на сграда с РЗП 738,40 м2, технически паспорт рег.№33/ 

09.05.2014г. Община Гоце Делчев 

7. Технически строителен контрол и изготвяне на Технически паспорт на строеж 

с РЗП 1103,19 м2, рег.№ 1/ 09.01.2015г., Община Гърмен; 

За същите е приложил следните доказателства: 

1. Технически паспорт рег.№33/09.05.2014г. за промяна предназначението на 

сграда в магазин и битови помещения, гр. Гоце Делчев 

2. Технически паспорт рег.№6/09.04.2014г. на масивна сграда - ресторант с. 

Гърмен 

3. Договор за проектиране №ДП140101ор РД на община Гоце Делчев 

4. Договор за изготвяне на проектна документация от 15.06.2012г.,  Приемо-

предавателен протокол м/у „Манастир – Св. Вмчк Георги“ 

5. Технически паспорт рег.№56/03.07.2013г., за тенис корт и офис сграда с кафе и 

фитнес, с. Борово 

6. Технически паспорт рег.№139/02.08.2012г., за жилищна сграда с гаражи, гр. 

Гоце Делчев 

7. Технически паспорт рег.№ 1/09.01.2015г. /смяна на предназначение на 

стопанска сграда в пункт за изкупуване, преработка и пакетаж на билки/. 

В офертата не е приложено доказателство за извършената услуга под формата 

на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, 

съгласно изискванията на Възложителя, но комисията извърши проверка и изиска 

служебно, издаването на удостоверение от Дирекция „Устройство на територията” 

към община Гоце Делчев за съставени и вписани технически паспорти: 

рег.№33/09.05.2014г. и рег.№56/03.07.2013г., тъй като тази информация може да 

бъде получена от публичния регистър на община Гоце Делчев - регистър на 

техническите паспорти на строежите към чл.8, раздел І на глава 2 от Наредба №5 от 

2006 г. 

16. За участник с пореден №21 „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев, 

комисията установи следните несъответствия: 

- Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт от Марина Дончева 

Трайкова не е в оригинал; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Марина Донева Трайкова не е представена в 

оригинал. 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 не е 

приложена в оригинал; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие 

с чл. 55, ал. 7 от Марина Донева Трайкова не е представена в оригинал. 

 

Констатациите на комисията за съответствието на офертите с изискванията на 

Възложителя по Обособена позиция 1 са отразени в Приложение №1, неразделна част 

от настоящия протокол.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

1. За участник с пореден №1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ООД гр.София, 

комисията не установи липсващи документи. В представените от участника два броя 
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декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП от Румен Константинов Ничев и Камелия Пенкова 

Консулова - Златанова, в точки 4, 7 и 9 от декларациите не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник.  

2. За участник с пореден №2 „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за 

подбор или други нередовности, включително фактически грешки. 

 

3. За участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. 

Пловдив, със съдружници „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД, 

комисията не установи липсващи документи, но констатира следните нередовности:  

- В декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП от представляващия Обединение „ЕКО 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Стойчо Проданов,  в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

 - В декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, представляващите дружеството Стойчо Проданов 

и Мария Сабрутева, в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязали обстоятелствата, които се 

отнасят за конкретния участник. 

- В декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, представляващите дружеството Петър Ангелов и 

Димитър Попов, в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят 

за конкретния участник. 

4. За участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен, комисията не 

установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор или други 

нередовности, включително фактически грешки. 

5. За участник с пореден №6 от „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за 

подбор или други нередовности, включително фактически грешки. 

6. За участник с пореден №7 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София, комисията не 

установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор или други 

нередовности, включително фактически грешки. 

7. За участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград, комисията установи следните липсващи документи и 

несъответствия: 

- Участникът е представил доказателство за извършването на еднакви или сходни 

с предмета на поръчката услуги под формата на Препоръка от Опитна станция по 

дъбовите гори гр. Бургас с изх. №008170 от 26.03.2015 г. В приложения документ 

срокът за изпълнение на услугата е от 15.11.2013 до 15.02.2014 г.  

Участникът е приложил удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие, за вписване по чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност с 

идентиф.№00179 от 28.10.2014 г. или след датата на извършените услуги.  

С оглед установеното несъответствие, участникът следва да даде разяснение или 

да приложи документи съобразно констатациите на комисията. 

- Представена е декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП  само от единия управител на дружеството – 

Албена Николова Маркова. От останалите 5 (пет) управители на търговското дружество 

не са представени декларации за свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 

от ЗОП, както и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т. от ЗОП. 

8. За участник с пореден №10 „КЛИМАКОМЕРС“ ООД, гр.София, 

комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

9. За участник с пореден №14 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София, 

комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 
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10. За участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, гр.София, със 

съдружници „ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и „ИНВЕСТА 2003“ ООД. 

Комисията установи следните липсващи документи и несъответствия: 

- Не е представен Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Не са представени Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата, които 

представляват юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя; 

- Не е представен Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга - Образец №6; 

- Не са представени доказателства за извършените услуги - под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

- Не са представени Декларации по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от лицата, които представляват 

юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя. 

- Не е представена декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

11. За участник с пореден №16 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София 

комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор 

или други нередовности, включително фактически грешки. 

12. За участник с пореден №17„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия с критериите за 

подбор или други нередовности, включително фактически грешки. 

13. За участник с пореден №18 „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София, 

комисията установи липсващи документи и несъответствия: 

Считано от 23.04.2015 „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София е собственост на 

Мирослав Олегов Мирчев, който е и негов управител. Обстоятелствата, свързани с 

вписване на промяната в Търговски регистър са заявени пред Община Гоце Делчев, в 

качеството и на Възложител на обществена поръчка, в която „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ 

ЕООД участва, на 27.04.2015 г. Необходимо е да бъдат представени декларация по чл. 

47, ал. 9 от ЗОП, както и декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП от новия управител Мирослав Олегов Мирчев. 

Констатациите на комисията за съответствието/несъответствието на офертите с 

изискванията на Възложителя по Обособена позиция 2 са отразени в Приложение №2, 

неразделна част от настоящия протокол.  

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за 

обществените поръчки, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

 

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

1. Участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. 

Пловдив да представи: 

- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП от представляващия Обединение „ЕКО ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ - Стойчо Проданов, в която в точки 1, 4, 7 и 9 да бъдат отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

- Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, от представляващите дружеството Стойчо 

Проданов и Мария Сабрутева, в които в точки 1, 4, 7 и 9 да бъдат отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 
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- Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, от представляващите дружеството Петър Ангелов 

и Димитър Попов, в които в точки 1, 4, 7 и 9 да бъдат отбелязани обстоятелствата, които 

се отнасят за конкретния участник. 

2. Участник с пореден №5 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен: 

- да посочи лицето/ лицата, упражняващо/и технически контрол по част 

„Конструктивна“, което трябва да отговаря на изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, от 

списъка на правоспособните физически лица. 

3. Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград, да представи: 

- Декларации по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП от останалите 5 (пет) управители на търговското дружество. 

4.  Участник с пореден №11 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив, да представи: 
- доказателство за извършване на поне една услуга еднаква или сходна с 

предмета на обществената поръчка: (Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или проектиране на сгради.), под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 

5. Участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, гр.София, със 

съдружници „ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и „ИНВЕСТА 2003“ ООД, да 

представи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата, които представляват 

юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя; 

- Документи съгласно изискването на възложителя относно възможностите на 

участника за изготвяне на Техническите паспорти, а именно: Когато изготвянето на 

Техническите паспорти ще се извършва от консултант, участникът трябва да приложи: 

1) заверено копие от удостоверение за извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, съгласно Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, 

отговарящо на условията на §1, ал. 1 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г., 

придружено със Списъка, неразделна част от Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и задължително лица, упражняващи технически 

контрол по част „Конструктивна“, които отговарят на изискванията по чл. 142, ал. 10 от 

ЗУТ или еквивалент или на основание чл. 49, ал. 1 ЗОП  да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

националния му закон. 

Когато изготвянето на Техническите паспорти ще се извършва от екип от 

проектанти, участникът трябва да представи следните документи: 1) Декларация-списък 

за предложените експерти за изпълнение на поръчката  (Образец №7); 

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга - Образец №6; 

- Доказателства за извършените услуги - под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

- Декларации по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП от лицата, които представляват юридическите лица, включени в 

обединението и от подизпълнителя. 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 
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6. Участник с пореден №19 „АСЕ КОНСУЛТ 2014“ ООД, гр. Благоевград, да 

представи: 

- Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от инж. Спаска Руйчева и инж. Атанас 

Руйчев, в които, в точки 1, 4, 7 и 9 да бъдат отбелязани обстоятелствата, които се 

отнасят за конкретния участник. 

- За минимум два броя услуги, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка: (Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират дейности по 

обследване на строежи за установяване на характеристиките му и/или съставяне на 

технически паспорти и/или проектиране на сгради.), считано от датата на подаване на 

офератата, участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя или 

от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата; 

7. Участник с пореден №21 „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев да 

представи: 
- Декларации по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт от Марина Дончева 

Трайкова в оригинал; 

- Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Марина Донева Трайкова в оригинал. 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец №5 в 

оригинал; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие 

с чл. 55, ал. 7 от Марина Донева Трайкова в оригинал. 

 

ІІ. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

1. Участник с пореден №1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ“ ООД гр.София да 

представи: 

- Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП от Румен Константинов Ничев и Камелия 

Пенкова Консулова - Златанова, в които в точки 4, 7 и 9 са отбелязани обстоятелствата, 

които се отнасят за конкретния участник.  

2. Участник с пореден №4 ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, гр. 

Пловдив, със съдружници „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД и „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД, 

да представи: 

 - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП от представляващия Обединение „ЕКО 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Стойчо Проданов, в която в точки 1, 4, 7 и 9 не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник. 

 - Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „СТРОЙКОНТРОЛ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, от представляващите дружеството Стойчо 

Проданов и Мария Сабрутева, в които в точки 1, 4, 7 и 9 са отбелязали обстоятелствата, 

които се отнасят за конкретния участник. 

- Декларации по чл.47, ал.9 от ЗОП от „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ ООД – участник в 

Обединение „ЕКО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, от представляващите дружеството Петър Ангелов 

и Димитър Попов, в които в точки 1, 4, 7 и 9 са отбелязани обстоятелствата, които се 

отнасят за конкретния участник. 

3. Участник с пореден №9 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград, за представи: 

- Да даде разяснение или да приложи документи съобразно констатациите на 

комисията за несъответствието между срока на изпълнение на услугата сходна с 

предмета на поръчката (удостоверение за добро изпълнение изх. №008170 от 26.03.2015 

г.) и удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, за вписване по 

чл.23, ал.1 от Закона за енергийната ефективност с идентиф.№00179 от 28.10.2014 г. или 

да представи други документи, доказващи изпълнени услуги през предходните 3 (три) 

години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на 

която е учреден или е започнал дейността си, които са еднакви или сходни с предмета 

на поръчката – минимум две сходни услуги, описани от участника. 
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 - Декларации по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП от останалите 5 (пет) управители на търговското дружество  

4. Участник с пореден №15 ДЗЗД „СМАРТ ЕНЕРДЖИ“, гр.София, със 

съдружници „ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ“ ООД и „ИНВЕСТА 2003“ ООД, да 

представи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата, които представляват 

юридическите лица, включени в обединението и от подизпълнителя; 

- Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга - Образец №6; 

- Доказателства за извършените услуги - под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

- Декларации по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП от лицата, които представляват юридическите лица, включени в 

обединението и от подизпълнителя. 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

5. Участник с пореден №18 „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София, да 

представи: 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Мирослав Олегов Мирчев; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 

ЗОП от  Мирослав Олегов Мирчев. 

Участниците могат в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението да заменят представените документи или да представят нови, с които 

смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. 

ІІІ. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи от 

участниците е 5 работни дни от получаване на протокола. 

1. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 

номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и 

запечатан плик, в оригинал и/ или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с 

подпис и печат от участника, съгласно изискванията на Възложителя, в стая 201, втория 

етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

2. С оглед срока за представяне на документи от участника следващото заседание 

на комисията да се проведе на 03.06.2015 г. от 17.00 часа в стая 103, първи етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

Неразделна част от протокола са Приложения №1 и №2. 

 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  

Членове: 1. Киприяна Гулева  

2. инж. Атанас Каракиев  


