РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

РЕШЕНИЕ
№ РД/02-00543
гр. Ямбол, 01.07.2020 г.
Във връзка с отразените резултати в протоколи от заседания на комисията, назначена със
Заповед № № РД/02-00308 от 06.04.2020 г. на кмета на Община Ямбол, проведени на 06.04.2020
г., 27.05.2020 г., 18.06.2020 г., 23.06.2020 г. и 01.07.2020 г. и протокол по чл.181, ал.4 от Закона
за обществените поръчки /ЗОП/ от 01.07.2020 г. и на основание чл.181, ал.6 от ЗОП
О Б Я В Я В А М:
I. Класираните участници за обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието
на проектна документация и упражняване на строителен надзор при изпълнение на
строителството на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и
биоразградими отпадъци на Община Ямбол”, с уникален номер на поръчката в Регистъра
на обществените поръчки № 00339-2020-0005:
1. Първо място - „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София – с адрес гр. София, ул. „Люти брод“ № 3,
ет.1, представлявано от Кънчо Паскалев:
„Лайф Енерджи“ ООД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на
комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„Лайф Енерджи“ ООД, гр. София е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
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следва: Обща цена в размер на 5400 (пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 6480 (шест
хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 800 /осемстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 4600 /четири хиляди и
шестстотин/ лв. без ДДС.
Участникът е представил в срок изисканата от помощния орган подробна писмена обосновка
за начина на образуване на предложената от „Лайф Енерджи“ ООД, гр. София цена за изпълнение
на услугите. Същата е приета, на основание чл.72, ал.3 във връзка с чл.72, ал.2, т.1 и т. 2 от ЗОП,
като са изложени конкретни мотиви от комисията, назначена със Заповед № РД/02-00308 от
06.04.2020 г., които изцяло се възприемат и в настоящия акт на Възложителя.
2. Второ място - ДЗЗД „ДЕДАЛ-МЕНА“, гр. Несебър – с адрес гр. Несебър, ж.к.
„Младост“ бл.50, партер, представлявано от Надрияна Василева:
ДЗЗД „ДЕДАЛ-МЕНА“, гр. Несебър отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за членовете на обединението не са налице
някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. ДЗЗД „ДЕДАЛ-МЕНА“, гр. Несебър разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на ДЗЗД „ДЕДАЛ-МЕНА“, гр. Несебър, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
ДЗЗД „ДЕДАЛ-МЕНА“, гр. Несебър е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 7300 (седем хиляди и триста) лева без ДДС и 8760 (осем хиляди
седемстотин и шестдесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1800 /хиляда и осемстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 5500 /пет хиляди и
петстотин/ лв. без ДДС.
3. Трето място - „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас – с адрес гр. Бургас, к-с „Братя
Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов“ № 118, вх.Ж, ет.1, представлявано от Илия Василев:
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по
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безопасност и здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и
са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас, отговаря на
изискванията на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е представило ценово предложение по образец № 4
на Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 7700 (седем хиляди и седемстотин) лева без ДДС и 9240 (девет
хиляди двеста и четиридесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1800 /хиляда и осемстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 5900 /пет хиляди и
деветстотин/ лв. без ДДС.
4. Четвърто място - ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“, гр. Пловдив – с адрес гр. Пловдив, ул.
„Славянска“ № 82, ет.3, представлявано от Свилен Пешев:
ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“, гр. Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за членовете на обединението не са налице
някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“, гр. Пловдив разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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Техническото предложение на ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“, гр. Пловдив, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“, гр. Пловдив е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 7750 (седем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС и 9300
(девет хиляди и триста) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 2000 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 5750 /пет хиляди
седемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.
5. Пето място - „Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив – с адрес гр. Пловдив, бул. „Васил
Априлов“ № 20, ет.4, представлявано от Марин Младенов:
„Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с
приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация
– 5 дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
Техническото предложение на „Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 7790 (седем хиляди седемстотин и деветдесет) лева без ДДС и
9348 (девет хиляди триста четиридесет и осем) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 995 /осемстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 6795 /шест хиляди
седемстотин деветдесет и пет/ лв. без ДДС.
6. Шесто място - „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали – с адрес гр. Кърджали, ул.
„Булаир“ № 14, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Надя Петкова:
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по
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безопасност и здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и
са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали, отговаря на
изискванията на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали е представило ценово предложение по образец № 4
на Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 8200 (осем хиляди и двеста) лева без ДДС и 9840 (девет хиляди
осемстотин и четиридесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1600 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 6600 /шест хиляди и
шестстотин/ лв. без ДДС.
7. Седмо място - ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол – с адрес гр. Ямбол, ул. „Кабиле“ №
14, ет.3, офис № 4, представлявано от Недю Димитров:
ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за членовете на обединението не са налице
някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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Техническото предложение на ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 8840 (осем хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС и 10
608 (десет хиляди шестстотин и осем) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 2840 /две хиляди осемстотин и четиридесет/ лв. без ДДС.
8. Осмо място - „Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен – с адрес гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 71,
ет.3, представлявано от Соня Иванова - Духлевска:
„Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние
и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от основанията по чл.
54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания за „Годност“;
дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на съответствие на инвестиционни
проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен надзор. „Кимтекс ЛС“ ООД, гр.
Плевен разполага с правоспособен персонал от квалифицирани експерти с определена
професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и здраве, както и с лица,
които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал.
1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 9 (девет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на „Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен, отговаря на изискванията на
Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 9100 (девет хиляди и сто) лева без ДДС и 10 920 (десет хиляди
деветстотин и двадесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1400 /хиляда и четиристотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 7700 /седем хиляди и
седемстотин/ лв. без ДДС.
9. Девето място - „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали – с адрес гр.
Кърджали, ж.к. „Възрожденци“ бл.55, вх.Г, ет.8, ап.8, представлявано от Кирил Димитров:
„ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали отговаря на изискванията на Възложителя за
лично състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по
безопасност и здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и
са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
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Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали, отговаря на
изискванията на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Кърджали е представило ценово предложение по
образец № 4 на Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по
поръчката, както следва: Обща цена в размер на 9300 (девет хиляди и триста) лева без ДДС и 11
160 (единадесет хиляди сто и шестдесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1500 /хиляда и петстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 7800 /седем хиляди и
осемстотин/ лв. без ДДС.
10. Десето място - ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЗЗД „МЕГА ПАУЪР“, гр. Видин – с адрес гр.
Видин, ул. „Дунавска“ № 8, представлявано от Зорница Гузелска - Чанева:
ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЗЗД „МЕГА ПАУЪР“, гр. Видин отговаря на изискванията на Възложителя за
лично състояние и на критериите за подбор, както следва: за членовете на обединението не са
налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от
Възложителя изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за
оценка на съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на
строителен надзор. ДЗЗД „ЕРГО КОНТРОЛ“, гр.Ямбол разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по
безопасност и здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и
са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни работни дни от получаване на инвестиционния
проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Техническото предложение на ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЗЗД „МЕГА ПАУЪР“, гр. Видин, отговаря на
изискванията на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
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ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЗЗД „МЕГА ПАУЪР“, гр. Видин е представило ценово предложение по
образец № 4 на Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по
поръчката, както следва: Обща цена в размер на 10 500 (десет хиляди и петстотин) лева без ДДС
и 12 600 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1600 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 8900 /осем хиляди и
деветстотин/ лв. без ДДС.
11. Единадесето място - „ИКюИ Контрол“ ООД, гр. София – с адрес гр. София, ул.
„Крум Попов“ № 24, ет.3, представлявано от Валери Мътнешлиев:
„ИКюИ Контрол“ ООД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със Застрахователна полица за оценка на
съответствие на инвестиционни проекти и Застрахователна полица за упражняване на строителен
надзор. „ИКюИ Контрол“ ООД, гр. София разполага с правоспособен персонал от квалифицирани
експерти с определена професионална компетентност, с експерт координатор по безопасност и
здраве, както и с лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в
регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2, в което са предложени:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване
на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на
инвестиционен проект - 7 (седем) работни дни от получаване на инвестиционния проект с
приемно-предавателен протокол от Възложителя.
2. 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.
3. 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 - 5 (пет) работни дни.
4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация
–3 календарни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и
коментари.
Техническото предложение на „ИКюИ Контрол“ ООД, гр. София, отговаря на изискванията
на Възложителя, поради което и по аргумент от чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки е отворено ценовото предложение на участника.
„ИКюИ Контрол“ ООД, гр. София е представило ценово предложение по образец № 4 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както
следва: Обща цена в размер на 11 050 (единадесет хиляди и петдесет) лева без ДДС и 13 260
(тринадесет хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите – 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - 9100 /девет хиляди и сто/
лв. без ДДС.
II. Отстранени участници:
1. „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив - с адрес гр. Пловдив, бул. „Шести
септември“ № 152, ет.2, офис 2-2А, представлявано от Стоянка Нонова:
Комисията, назначена с моя заповед Заповед № РД/02-00308 от 06.04.2020 г., след
цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД,
гр. Пловдив, е констатирала 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 „АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив, т.6 за персонал от квалифицирани експерти с определена
професионална компетентност, както и за експерт координатор по безопасност и здраве и лица,
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които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал.
1 Закона за енергийната ефективност.
С писмо с изх. № 2801-11489 от 27.05.2020 г. комисията е изискала участника да представи нов
еЕЕДОП за „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив.
След разглеждане на допълнително представените документи на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“
ООД, гр. Пловдив, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, представени с вх. № 2801-11859 от 02.06.2020 г., комисията е
установила следното:
Представен е нов еЕЕДОП за „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив, в който не е
отстранена констатираната от комисията липса на информация в раздел В – Технически и
професионални способности от еЕЕДОП на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив, т.6 за
персонал от квалифицирани експерти с определена професионална компетентност, както и за
експерт координатор по безопасност и здраве и лица, които отговарят на изискванията на чл. 43,
ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 Закона за енергийната ефективност,
като:
В представения нов еЕЕДОП на „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив, в раздел В –
Технически и професионални способности, т.6 е предоставена информация за едно лице, което
отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и е вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1
Закона за енергийната ефективност. Отново липсва информация за експерти с определена
професионална компетентност, както и за експерт координатор по безопасност и здраве.
С оглед изложеното и предвид обстоятелството, че „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив
не е изпълнило друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно на
РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т.3.3. Технически и професионални
способности, както следва: „Участниците посочват информацията относно персонала за
изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални
способности, т.6 от ЕЕДОП – Образец № 1, като задължително посочват: експерт (трите имена и
позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения
документ, учебно заведение)“ и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б.”а” от Закона за обществените
поръчки, „АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ“ ООД, гр. Пловдив е отстранено от участие в процедурата.
III. Участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет
„Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен
надзор при изпълнение на строителството на компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол”:
„Лайф Енерджи“ ООД, гр. София, предложило обща цена за изпълнение на
услугите в размер на 5400 (пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС и 6480 (шест
хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП /ред. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./, настоящото решение да
се изпрати до участниците в процедурата, в тридневен срок от издаването му, като при спазване
на разпоредбата на чл.24 ал.1 т.2 от ППЗОП /ред. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г./ едновременно
с изпращането му, да се публикува в Профила на купувача на електронната страница на община
Ямбол, заедно с протоколите от работата на комисията, на адрес http://yambol.bg/profile/item/256.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10- дневен
срок от получаването му по реда на Закона за обществените поръчки.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /*/
КМЕТ НА ОБЩИНА
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
* 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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