ПРОТОКОЛ № 6
/заседание от 14.07.2020 г./
На 14.07.2020 г. от 09.00 часа, в стая 439 в сградата на Община Ямбол, на основание Заповед №
РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол;
Членове:
1. Стилиян Динев - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община
Ямбол;
2. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол,
продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане
на публично състезание с предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”. Комисията се събра, за да разгледа
допълнително представените документи от участниците в процедурата за Обособена позиция № 6:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”, да извърши преценка за съответствието им с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор и да разгледа техническите предложения на участниците. Преди да пристъпи към
разглеждане, комисията установи, че "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив е получило протокола от
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на 08.07.2020 г., т.е. за този участник
определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на допълнителни документи е до
15.07.2020 г., включително. „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас е получило протокола от
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на 10.07.2020 г., т.е. за този участник
определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на допълнителни документи е до
17.07.2020 г., включително. В рамките на тези срокове са постъпили документи, както следва:
1. Допълнителни документи с вх. № 2801-14807 от 10.07.2020 г. от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив.
След разглеждане на допълнително представените документи на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от Възложителя, комисията установи следното:
"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдиве представило нов еЕЕДОП, в който са отстранени
констатираната от комисията липса на информация в раздел В – Технически и професионални
способности от еЕЕДОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, т.2, че участникът разполага с
експерт Промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения и експерт
със специалност, въз основа на която се придобива квалификация "електроинженер", както следва:
В еЕЕДОП, представен с допълнителните документи, е посочено, че участникът разполага с
експерт Промишлено и гражданско строителство и експерт „електроинженер“
След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива,
комисията взе единодушно решение, че документи на от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив отговаря
на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа
и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 6:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”.
2. Допълнителни документи с вх. № 2801-14869 от 13.07.2020 г. от „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“
ЕООД, гр. Бургас.
След разглеждане на допълнително представените документи на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.
Бургас, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, комисията установи следното:
Представен е нов еЕЕДОП за „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, в който е отстранена
констатираната от комисията липса на информация в раздел В – Технически и професионални
способности от еЕЕДОП за класа на улицата, посочена в услуга под номер едно, като:
В представения нов еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, в раздел В – Технически
и професионални способности, т.1б е предоставена информация за категорията на обекта, посочен в
услуга под номер едно, а именно трета, следователно и по аргумент от чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ, се касае
за общински пътища, III или IV клас.
Комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас /чрез изпълнена
услуга под номер две/ отговаря на изискването за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за
Обособена позиция № 6.
След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива,
комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас отговаря на
изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и
оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 6:
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„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, които
отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 6:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”.
I. След разглеждане на техническото предложение на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив,
комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.2, в което са предложени:
1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 7 (седем) работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5
работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на на "ХЕБРОС КОНСУЛТ"
ЕООД, гр.Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап
отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на
обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”.
II. След разглеждане на техническото предложение на „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас,
комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.2, в което са предложени:
1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 9 (девет) работни дни работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 4
(четири) работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на „ПГМ 28 КОНСУЛТ“
ООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап
отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на
обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”.
III. След разглеждане на техническото предложение на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“
ЕООД, гр. Ямбол, комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.2, в което са предложени:
1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 3 (три) работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 2
работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на „СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде
допуснат до етап отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 6: „Упражняване на
строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”.
IV. След разглеждане на техническото предложение на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.
Бургас, комисията установи следното:
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя
образец № 2.2, в което са предложени:
1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на

2

Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (десет) работни дни работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация –5
(пет) работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“
ЕООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап
отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на
обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”.
Комисия в състав:
Председател: /*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. /*/
/С. Динев/
2. /*/
/М. Караиванова/
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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