ПРОТОКОЛ № 19
/заседание от 17.08.2020 г./
На 17.08.2020 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
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за Обособена позиция № 5: „Упражняване на
строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг Ямбол-Кукорево”, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, както следва:
1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“
АД, гр.София за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,
гр.София:
еЕЕДОП на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е подписан от лицата по чл. 241, ал. 1, чл.
242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел
Г: Информация за подизпълнители, „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение № РК0308 от 17.09.2019г., издадено от ДНСК, валидно до 17.09.2024г., като неразделна част от него е
заверения списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които
се упражнява дейността по упражняване на строителен надзор по време на строителството по всички
части
на
проекта“.
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRs76P4izACF264DzDeVcCYy /.
Комисията взе единодушно решение, че „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица № 3407200300R00220 от 07.05.2020г., валидна до 10.05.2021г. за
упражняване на строителен надзор. Застрахователната сума за риска „професионална отговорност“
възлиза на 300000лева“.
Комисията взе единодушно решение, че „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) „Изграждане на кръстовище на ул.“Георги Дражев“ и ул.“Тунджа“ при о.т.195. Строежът е
четвърта категория и представлява: Първи етап от изграждане на кръстовище на ул.“Георги Дражев“
(V-ти клас улица) и ул. „Тунджа“ (III-ти клас улица), с.Веселиново и 50м от улица „Тунджа“. Периодът
на изпълнение на услугата е 28.11.2017 г. – 20.12.2017 г. За строежа е упражнен строителен надзор по
време на строителството, съставен е Окончателен доклад и е издадено Удостоверение за ползване № 40
от 20.12.2017г.
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2) Изграждане на тротоар и парково осветление на ул.“Христо Ботев“ (V-ти клас улица).
Строежът е пета категория и представлява: Първи етап от изграждане на тротоар по ул.“Христо Ботев“,
южно от пътното платно, в с.Кукорево и изграждане на два броя фундаменти за монтаж на стълбове за
соларно осветление. Периодът на изпълнение на услугата е 28.11.2017 г. – 16.01.2018 г. За строежа е
упражнен строителен надзор по време на строителството, съставен е Окончателен доклад и е издадено
Удостоверение за ползване № 2 от 16.01.2018г.;
3) Основен ремонт на тротоарна настилка на ул.“Тунджа“ (V-ти клас улица) от о.т.38 до о.т.54 (в
дясно) по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа”, област Ямбол. Строежът е пета категория. Периодът на
изпълнение на услугата е 22.08.2019 г. – 22.10.2019 г. За строежа е упражнен строителен надзор по
време на строителството и е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №
49 от 22.10.2019г.
Комисията взе единодушно решение, че „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София /услуга под
номер едно/ 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 № 5.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е посочено, че за изпълнение на услугите разполага
с правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Пътно строителство.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София за обособена позиция № 5, комисията констатира, че участникът отговаря
на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критерии за подбор и че следва да
бъде разгледано техническото му предложение.
2. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София, за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното:
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София е
приложилo документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а именно заверено копие на договор за Консорциум от
04.09.2013 г. между „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София и
Анекс № 389 към същия от 03.06.2020 г. В представения анекс са разписани правата и задълженията на
участниците в обединението и е направено разпределение на отговорността между членовете на
обединението. В т.4 от анекса са посочени дейностите, които ще изпълнява всеки член, както следва:
1) „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София – Ръководство и Координация на изпълнението на
обществената поръчка; техническо обезпечаване на изпълнението на обществената поръчка с
компютърна техника и транспорт; техническо обезпечаване на изпълнението на обществената поръчка
с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
2) „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и Упражняване
на строителен надзор.
Правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка са разписани в
раздел трети от Анекс № 389 към договора за обединение. Определен е партньор, който да
представлява обединението за целите на обществената поръчка - „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр.
София. В чл.20 от анекса е уговорена солидарна отговорност на участниците в обединението при
изпълнение на поръчката.
Представени са единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за самото
обединение, както и за всеки негов член, както следва: „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София и
„Лайф Енерджи“ ООД, гр. София.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София:
еЕЕДОП на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София е
подписан от представляващото го лице, съгласно представения договор за обединение.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти, ДЗЗД
"КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София е направило отметка, че при
изпълнение на поръчката няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор, поставени от Възложителя. В раздел Г: Информация за подизпълнители, ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София е направило отметка „не“ по отношение
възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
еЕЕДОП на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София е
попълнен и в част IV Критерии за подбор, раздел А „Годност“, раздел Б: Икономическо и финансово
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състояние, раздел В – Технически и професионални способности и раздел Г, но с данни за самите
членове на обединението и поради тази причина не следва да бъдат попълвани.
По аргумент от чл.67, ал.6 от ЗОП и предвид факта, че не са налице обстоятелства, относими към
обединението, които да бъдат вписани в еЕЕДОП, последният не е необходимо да бъде представян.
Данните за обединението – адрес за кореспонденция, представляващ и т.н. са видни от договора за
учредяване на обединение, анекса към същия, както и от публично достъпната информация в регистър
Булстат.
Комисията пристъпи към разглеждане на представения от „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр.
София, еЕЕДОП.
еЕЕДОП на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София e подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение N:
РК-0311/24.09.2019г. на ДНСК за вписване на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД в регистъра по чл.166,
ал.2
от
ЗУТ,
валидно
до
24.09.2024г.“
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRvdMuSL6oF2YJ4%2bpmMMQvLN/.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София, е представена информация, че дружеството разполага със
Застрахователна полица N:1914013170000831658 на ЗАД”Армеец” валидна от 29.12.2019г. до
28.12.2020г. – за упражняване на строителен надзор, на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД 300 000 лв. Застрахователна полица N:1914013170000831657, издадена от ЗАД”Армеец” на "Мултиплекс
инженеринг"ЕООД, валидна от 29.12.2019г. до 28.12.2020г. – за извършване на оценка на съответствие
на инвестиционни проекти“.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, гр.София е посочено, че дружеството е изпълнило
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от
датата на подаване на офертата, както следва:
1) „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на: „Благоустрояване на улична
мрежа на с. Змеица, община Доспат“ – I етап: Благоустрояване на ул. „Панорама” от ОТ 24-57-80-103119-286 до ОТ 289 /1/; ул.“ „Синчец” от ОТ 320-322-325 до ОТ 261 /4/ и ул. „Рожен” от ОТ 251 до ОТ 25
/5/” Благоустрояване на улична мрежа на с. Късак, община Доспат“ – I етап: Благоустрояване на улица
от ОТ 30-68-71 /2/; улица от ОТ 92-84-79 /5/; главна улица от площада към с. Барутин до последна
жилищна сграда ОТ 155-151 /9; улица от ОТ 111-132-148 /10/; улица от ОТ 100-98-134-133-144-147
/11/;улица от ОТ 131-134 /12/; улица от ОТ 128-122-126/17/Благоустрояване на улична мрежа на гр.
Доспат, община Доспат Благоустрояване на улична мрежа на с. Бръщен, община Доспат“ – I етап
Благоустрояване на улична мрежа на с. Любча, община Доспат“ – I етап Благоустрояване на улична
мрежа на с.Црънча, община Доспат, представляващо извършване на основен ремонт на гореизброените
улици; Въведени в експлоатация с Удостоверения N:10, N:11 и 12 от 25.10.2017г. на Главния архитект
на община Доспат, и Удостоверения N:13, N:14 и 15 от 31.10.2017г. на Главния архитект на община
Доспат, включва улици V и VI клас“. Периодът на изпълнение на услугата е 17.08.2017 г. – 25.10.2017
г.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „Лайф Енерджи“ ООД, гр.
София:
еЕЕДОП на „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София е подписан от лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския
закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „Лайф Енерджи“
ООД, гр. София е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва капацитета на
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел Г:
Информация за подизпълнители, „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София, а именно, че за участника не
е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за доказване на
предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„Лайф Енерджи“ ООД, гр. София е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение N:РК0795/15.01.2019г. на ДНСК за вписване на „Лайф Eнерджи”ООД в регистъра по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ,
валидно до 15.01.2024г. http://www.dnsk.mrrb.government.bg/ Удостоверение за вписване в публичен
регистър N:00419/22.06.2015г. на „Лайф Енерджи”ООД, издадено от АУЕР, валидно до 22.06.2020г.
http://www.seea.government.bg/bg/registers/p ublic-register/registered-23-1 /.
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С оглед разпоредба на чл.59, ал.6 от ЗОП и съобразно разпределението на дейностите между
„Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София, комисията взе
единодушно решение, че ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София
отговаря на изискването на Възложителя за Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
Лайф Енерджи” ООД, гр.София, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица N:2014013170000831663/08.01.2020г. на ЗАД”Армеец”, валидна от
21.03.2020г. до 20.03.2021г. – за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна
полица N:2014013170000831636/08.01.2020г. на ЗАД”Армеец” валидна от 18.01.2020г. до 17.01.2021г.
– за упражняване на строителен надзор”.
С оглед разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП, комисията взе единодушно решение, че ДЗЗД
"КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София отговаря на изискването на
Възложителя за Икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „Лайф Eнерджи”ООД е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата, както следва:
1) „Упражняване на строителен надзор на строеж “Квартал „Кулата“ и „Крайречен“, гр.Казанлък,
подобект Квартал „Крайречен“ – Етапно, Първи етап: „Асфалтиране и трайни настилки на улица
„Орфей“ – ПИ с идентификатор 35167.503.5031 по КККР на гр. Казанлък”, представляващ рекострукция
и рехабилитация на улицата, както и изграждане на подпорна стена, въведен в експлоатация с
Удостоверение N: УВЕ-96/30.10.2019г. на Главния архитект на община Казанлък, VI клас“. Периодът на
изпълнение на услугата е 05.07.2019 г. – 30.10.2019 г.
С оглед разпоредба на чл.59, ал.6 от ЗОП и съобразно разпределението на дейностите между
„Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София, комисията взе
единодушно решение, че ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София
отговаря на изискването на Възложителя 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 № 5 /услуга, изпълнена от „Мултиплекс инженеринг” ЕООД, гр.София/.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София е посочено, че за изпълнение на услугите разполага с
правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Пътно строителство.
С оглед разпоредба на чл.59, ал.6 от ЗОП, комисията взе единодушно решение, че ДЗЗД
"КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София отговаря на изискването на
Възложителя да разполага с екип, който ще упражнява строителен надзор, в съответствие с Наредба №
РД-02-20-25 от 3 декември 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.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София за обособена позиция № 5, комисията
констатира, че участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания към личното състояние
и критерии за подбор и че следва да бъде разгледано техническото му предложение.
3. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“
ООД, гр.София за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „ЕКСПЕРТ
ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД,
гр.София:
еЕЕДОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София, е подписан от лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „ЕКСПЕРТ
ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел
Г: Информация за подизпълнители, „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София, е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
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Предвид посоченото в еЕЕДОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение №РК –
0596/12./04.2014г. издадено на основание чл. 166, ал.2 от ЗУТ за извършване на дейности по чл.
166,ал.1, т.1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, издадено от началника на ДНСК. Срок на валидност до: 12.04.2021]”.
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRu48wnIf2HmVg3hgQagtzDI/.
Комисията взе единодушно решение, че „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица „Професионална отговорност в Проектирането и строителството” КОНСУЛТАНТ
за упражняване на стр. надзор и оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените
изисквания към строежите издадена от ЗАД „Асет Иншурънс” АД , Застрахователна полица №
7262010000627 от 19 05.2020. Застраховката е валидна от 8.05.2020г. до 27.05.2021г. Лимит на
отговорност са както следва: • 150 000,00лв.за вяко събитие и • 300 000,00 лв. В агрегат за срока на
застраховката“.
Комисията взе единодушно решение, че „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) „КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА Строеж:
„Реконструкция на общински път PDV 1325 /III-866 /Стамболийски - Триводици - граница Община
Стамболийски - Пазарджик. Участък I - Стамболийски - Триводици от км.0+000 до км.3+855. Участък II
- Триводици - граница Община Стамболийски - Пазарджик от км.0+000 до км.0+685” КОНСУЛТАНТА
(СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР): “ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД по Договор № 13/07.02.2019г., за упражняване
на независим строителен надзор". Периодът на изпълнение на услугата е 07.02.2019 г. – 09.03.2020 г.
За обекта е издадено РП №ДК-07-ПЗ 2/15.01.2020 г. / http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=71/.
Категорията на обекта е първа, следователно и по аргумент от чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ, касае за
общински път, I или II клас.
Комисията взе единодушно решение, че „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София отговаря на
изискването за изпълнение 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 № 5.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД, гр.София е посочено, че за изпълнение на услугите разполага с
правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Транспортно строителство.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“
ООД, гр.София за обособена позиция № 5, комисията констатира, че участникът отговаря на
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критерии за подбор и че следва да
бъде разгледано техническото му предложение.
4. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за "ХЕБРОС
КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив:
еЕЕДОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, е подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти "ХЕБРОС
КОНСУЛТ" ЕООД гр.Пловдив, е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел
5

Г: Информация за подизпълнители, "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение по чл.166 , ал.1 , т.1
от ЗУТ № РК-0551 / 18.12.2015 г., издадено от ДНСК за изготвяне оценка за съответствие на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежи от Първа до Пета категория”.
/ https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRsgl%2b6uAdtdCxdY%2fSGjcY4H/.
Комисията взе единодушно решение, че "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, е представена информация, че дружеството разполага със
Застрахователна полица № 41000100004452 за сума в размер на 300 000 лв. , покриваща риск
"професионална отговорност" за строеги от Първа категория и срок на валидност до 02.01.2021 год. ,
издадена от Евроинс АД“.
Комисията взе единодушно решение, че "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) Строителен надзор на строеж: Реконструкция на ул."Родопи" и ул."Баба Исака Скачкова" в
гр.Съединение - улици Пети клас , строеж Втора група, Четвърта категория. Периодът на изпълнение на
услугата е 05.09.2018 г. – 25.09.2018 г.
2) „Строителен надзор на строеж: "Основен ремонт на ул."Александър Стамболийски" в
с.Цалапица , община Родопи - улица Пети клас , строеж Втора група, Четвърта категория. Периодът на
изпълнение на услугата е 10.05.2018 г. – 14.08.2018 г.
3) Строителен надзор на строеж : " Основен ремонт на ул."Александър Стамболийски" в
с.Цалапица , община Родопи - улица Пети клас, строеж Втора група , Четвърта категория.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив е посочено, че за изпълнение на услугите разполага с
правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Транспортно строителство
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ"
ЕООД, гр.Пловдив за обособена позиция № 5, комисията констатира, че участникът отговаря на
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критерии за подбор и че следва да
бъде разгледано техническото му предложение.
5. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД,
гр. Бургас, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, комисията установи следното:
Представен е единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „ВАССТРОЙКОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр.
Бургас:
еЕЕДОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е подписан от лицата по чл. 141, ал.2 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „ВАССТРОЙКОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е направило отметка, че при изпълнение на поръчката няма да използва
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя. В раздел
Г: Информация за подизпълнители, „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, а именно, че за
участника не е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност не са необходими и респективно не са приложени.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, раздел А – Годност, т.1 от еЕЕДОП на
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение № РК6

0081/12.12.2018г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1 т.1 от ЗУТ - оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, със срок на
валидност до: 12.12.2023 г., издадено от ДНСК; неразделна част от което е заверен списък на екипа от
правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които се упражнява дейността”
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2fe5x4Tk3nIIdvHEL8PkYPj/.
Комисията взе единодушно решение, че „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица №19182Р30007 за застраховка „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ и клауза „Професионална отговорност на консултант и лице,
упражняващо строителен надзор“ с общ лимит на отговорност: като консултант (извършване на оценка
за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите - за строежи
първа категория) до 300000 лв. за всички събития и като консултант, извършващ строителен надзор (за
упражняване на строителен надзор за строежи първа категория) до 300000 лв. за всички събития,
валидна до 25.10.2020 г."
Комисията взе единодушно решение, че „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас отговаря на
поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е посочено, че дружеството е изпълнило дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, както следва:
1) „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните
изисквания към строежа и упражняване на строителен надзор по време на строителство то за обект:
„Разширение на паркинги пред Терминал 2 на Летище Бургас“ с идентификатори 07079.690.51,
07079.690.57, 07079.690.58, 07079.690.59, 07079.690.62, 07079.690.63, 07079.690.64 от КК на Летище
Бургас – I – ви етап и II – ри етап; За обекта са издадени Разрешение за строеж № 3/20.12.2017 г.;
Разрешение за ползване № СТ – 05 – 49/11.01.2019 г. за I – ви етап и Разрешение за ползване №СТ –
05 –1285/23.10.2019 г. за II –ри етап;Обектите са първа категория. Периодът на изпълнение на
услугата е 03.08.2017 г. – 23.10.2019 г.;
2) Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на
улица „Цар Борис III“, кв. „Виница“, в участъка от улица „Св. св. Константин и Елена“ до обръщач,
гр.Варна“, находящ се по улица „Цар Борис III“, кв. „Виница“, в участъка от улица „Св. св. Константин и
Елена“ до обръщач, гр. Варна“. Периодът на изпълнение на услугата е 26.09.2017 г. – 11.12.2018 г.
Комисията взе единодушно решение, че услуга под № 1 не отговаря на изискването за
изпълнение 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 № 5 /упражняване на строителен
надзор на изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици
минимум V клас или частни пътища/, а за услуга под номер две липсват данни за класа на улиците.
Видно от представените от участника допълнителни документи с вх. № 2801-14683 от 09.07.2020
г., за обособена позиция № 2, категорията на обекта, посочен в услуга под номер две е 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 „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас отговаря на
изискването за изпълнение 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 № 5.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е посочено, че за изпълнение на услугите разполага
с правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност,
както и с експерт координатор по безопасност и здраве.
Предложени са експерти по следните части както следва:
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Транспортно строителство.
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“
ООД, гр. Бургас за обособена позиция № 5, комисията констатира, че участникът отговаря на
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критерии за подбор и че следва да
бъде разгледано техническото му предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците за
Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна
връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”.
I. След разглеждане на техническото предложение на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,
гр.София, комисията установи следното:
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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 – 7
/седем/ работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Съгласно изискванията на Възложителя, т.4.1. от документацията „Срокът за отстраняване на
пропуски, забележки и коментари по предадената документация се предлага от участника, като не
следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски,
забележки и коментари.“ Предвид обстоятелството, че „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е
предложил срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 7
(седем) работни дни, същото е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката /за срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по
предадената документация/ и следва да бъде предложено за отстраняване от участие за Обособена
позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на
паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”. За прецизност следва да се отбележи, че
констатираното несъответсвие не може да бъде отстранено по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП, без това да
доведе до промяна в техническото предложение на участника.
II. След разглеждане на техническото предложение на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София, 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 - 10 (десет) работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5
дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София, отговаря на изискванията на
Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне на ценовите предложения за Обособена
позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на
паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”.
III. След разглеждане на техническото предложение на „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“ ООД,
гр.София, 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 - 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 „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС“
ООД, гр.София отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне
на ценовите предложения за Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”.
IV. 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:
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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 - 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 "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД,
гр.Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне на
ценовите предложения за Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново
строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”.
V. След разглеждане на техническото предложение на „ВАССТРОЙ-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 - 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 „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“
ООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне
на ценовите предложения за Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”.
Настоящият протокол е съставен на 17.08.2020 г.
Комисия в състав:
Председател:
/*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. *
/С. Динев/
2. *
/М. Караиванова/
Резервен член:
*
/Д. Желева/
* 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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