ПРОТОКОЛ № 5
/заседание от 07.07.2020 г./
На 07.07.2020 г. от 13.30 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 № 6: „Упражняване на
строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”,
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, както следва:
1. Предвид констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1 и факта, че ДЗЗД
"КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София, е подало оферти за
повече от допустимите четири обособени позиции, същото е отстранено от участие за обособена
позиция № 6. На основание изложеното, документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на този участник, не
следва да бъдат разглеждани.
2. 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
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: "Пътна връзка - кръстовище с републикански път II-64
"Карлово - Пловдив " при км 49+766 - ляво , забавителен щлюз и локално платно, намиращи се в
обслужващата зона на републиканския път" - републикански път Втори клас, строеж Втора група, Първа
категория. Периодът на изпълнение на услугата е 11.10.2018 г. – 29.01.2020 г
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Комисията взе единодушно решение, че "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив 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 № 6.
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;
- Пътно строителство.
Липсва информация, 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"
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на "ХЕБРОС КОНСУЛТ"
ЕООД, гр.Пловдив, за Обособена позиция № 6, комисията констатира следните липси, непълноти или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:
- 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".
Комисията взе единодушно решение, че участникът следва да представи:
- нов еЕЕДОП за "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив.
3. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ПГМ 28 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 „ПГМ 28
КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на представения от „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас,
еЕЕДОП.
еЕЕДОП на „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас e подписан от лицата по чл. 141, ал.2 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „ПГМ 28
КОНСУЛТ“ 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, „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП „ПГМ 28 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
„ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение №РК0777/21.06.2018 год. издадено от ДНСК на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ за извършване на дейностите
по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор. Удостоверението е валидно до 21.06.2023 год.”
/https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRs5jmlqX0MOKLQ%2b2C6maA%2b
S /.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, е представена информация, че дружеството разполага със
Застрахователни полици, както следва: „Застрахователна полица №212219021000165/07.08.2019 год.
на „ПГМ 28 КОНСУЛТ”ООД от „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД за професионална отговорност на
консултанта при упражняване на строителен надзор на обекти от първа категория и всяка по-ниска
категория. Застрахователна стойност 1000000лв. Валидност на застраховката до 08.08.2020 год.”.
Комисията взе единодушно решение, че „ПГМ 28 КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, отговаря на
поставените изисквания на Възложителя за икономическо и финансово състояние.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „ПГМ 28 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) „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Довеждащ път до
„Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни
2

модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по БългароШвейцарската програма за сътрудничество“. Периодът на изпълнение на услугата е 29.07.2019 г. –
16.09.2019 г. За обекта е издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Б-168/24.10.2019 год.
/https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9319:-q&catid=263:2016-06-1607-50-06&Itemid=219/.
Комисията взе единодушно решение, че „ПГМ 28 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 № 6.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „ПГМ 28 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:
- Промишлено и гражданско строителство
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Пътно строителство;
- специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер"
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ПГМ 28 КОНСУЛТ“
ООД, гр. Бургас за обособена позиция № 6, 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 „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, 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 „СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол:
еЕЕДОП на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, е подписан от лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол 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, „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, е
направило отметка „не“ по отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на
подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, 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
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, е посочено, че дружеството притежава
„Удостоверение № РК-0482/20.05.2020 г. за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал.1, т.1
от
ЗУТ
на
лицата
по
чл.
166,
ал.7
от
ЗУТ/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRtFhFohOwIUV1b0g2pz61GR/.
Комисията взе единодушно решение, че „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол
отговаря на поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол, е представена информация, че дружеството
разполага със „Застрахователна полица №1318200570000001 от 27.01.2020 по застраховка
Професионална отговорност в проектирането и строителството, с обхват на покритие за дейностите:
1. Оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквани към
строежите за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото
законодателство;
2. Упражняване на строителен надзор на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория,
съгласно действащото законодателство.Срок на валидност на застраховката: от 27.01.2020 до
26.01.2021 г. (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
„Дженерали застраховане” АД”.
Комисията взе единодушно решение, че „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол
отговаря на поставените изисквания за икономическо и финансово състояние.
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В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.1б от
еЕЕДОП на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол 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 Рехабилитация и реконструкция на бул. “Христо Ботев“
и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, Община Роман.
Периодът на изпълнение на услугата е 02.2019 г. – 12.2019 г. /https://e-obp.eu/bp/Document/a5509e1294fd-4a94-88c3-c79c6ac5932a/. Съгласно списъка на републиканските пътища в страната бул. “Христо
Ботев“ е част от републикански път трети клас.
Комисията взе единодушно решение, че „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол
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 № 6.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол 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:
- Промишлено и гражданско строителство;
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Транспортно строителство;
- специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер".
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ - АЛМЕКС“ ЕООД, гр. Ямбол за обособена позиция № 6, 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 „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 единен европейски документ на електронен носител (еЕЕДОП) за „В КОНСУЛТ
ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас.
Комисията пристъпи към разглеждане на еЕЕДОП, представен от „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.
Бургас:
еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон.
В Раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти „В КОНСУЛТ
ПРОЕКТ“ ЕООД, 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, „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е направило отметка „не“ по
отношение възлагането на дейности от предмета на поръчката на подизпълнители.
Предвид посоченото в еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, 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
„В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е посочено, че дружеството притежава „Удостоверение № РК0076 / 08.11.2018 г. на „В Консулт проект” ЕООД 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: 08.11.2023 г., издадено от ДНСК; неразделна част от което е заверен
списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които
сеупражнява
дейността
/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2b2DVL4rZAfkAOWusFtO53k/.
Комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас отговаря на
поставените изисквания за годност.
В Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП на „В
КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, е представена информация, че дружеството разполага със
„Застрахователна полица №19182Р30006 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
трета категория) до 100000 лв. за всички събития и като консултант, извършващ строителен надзор (за
упражняване на строителен надзор за строежи трета категория) до 100000 лв. за всички събития,
валидна до 12.09.2020 г. ”.
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Комисията взе единодушно решение, че „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, 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 „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, 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 строителството за обект:
„Реконструкция на съществуваща пътна връзка от път BGS2127 до пешеходна алея към плажната ивица,
местност „Кладери“, част от ПИ 27454.23.68 в землище на с. Емона, Община Несебър“. Периодът на
изпълнение на услугата е 04.04.2019 г. – 17.07.2019 г. Липсва информация за класа на пътя и
приключване изпълнението на услугата, както в еЕЕДОП, така и в публични регистри.
В част IV „Критерии за подбор“, раздел В – Технически и професионални способности, т.2 от
еЕЕДОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, 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:
- Промишлено и гражданско строителство;
- Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията;
- Транспортно строителство;
- специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер".
След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“
ЕООД, гр. Бургас, за Обособена позиция № 6, комисията констатира следните липси, непълноти или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:
- липса на информация в раздел В – Технически и професионални способности от еЕЕДОП на „В
КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас, т.1б за класа на пътя, посочен в услуга под номер едно;
Комисията взе единодушно решение, че участникът следва да представи:
- нов еЕЕДОП за „В КОНСУЛТ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр. Бургас.
След приключване на работата си по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на
участниците в процедура на публично заседание 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”, за Обособена позиция № 6:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и
предвид констатираните от комисията липси, непълноти и несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки, както и несъответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, комисията взе единодушно решение, на
основание чл. 54 ал.8 от ППЗОП да изпрати настоящия протокол до участниците в процедурата, за тази
позиция.
Комисията указва на участниците, че в съответствие с чл.54 ал.9 от ППЗОП могат да представят
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Комисията взе единодушно решение протоколът да бъде изпратен до участниците в процедурата,
за Обособена позиция № 6, с придружително писмо и едновременно с това да бъде публикуван на
Профила на купувача на адрес http://www.yambol.bg/profile/item/260. Срокът за представяне на
допълнителни документи е 5 работни дни от получаването на протокола.
Настоящият протокол е съставен на 07.07.2020 г.
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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