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за рlзгле.лlданс, оц€пяЕа|lе я класпране яа офертll 1а учаgпiе в открrrs процедура ]э
въапЕгаq. на оощ€ственя поръчка с препм€т:

-Избор п, lвrтынпто'' за упра,flrявапе на сфоIlтеrrен вад]ор прIr пзпъ.Jlневце ша Проекr 27В2| /0l lбl
.Подобрявяпе, достъпа на Еасgпеннеrо до ycJry.и 1свързацп сьс спорт, свободяо вреие п отдхl чре,

пзграrсдая€ нl спортпо треЕпровъчен комrrлеке tlя Tcplrтopllятa ха Общ на Въфfiцr'

Днес ] 7. ] J.20I4 rодrна от I0io0 часа в стая М 206 ва Обl4lнска ад\,lиiцстрщия Въфиrш qцрес
- обл.шУмен , rр.Върбица, ул."Сепrемвриiiско въgвлlrе'' lY9 Zю се проведе заседа{ие rи комиспя
я:вначена сьс Заповед Л! !727105.] 1.2014 годfiа на Заместнr.к кiчев на Общrrrrа Въфиrа за првеlкдшrе
lla оlкрlfга проце,ryра за Rьзjlдъне на йщеqгвеrrr поръчка с предмет - ,,Пзбор ва азrъlнаrпел заyпpalKllrlвarle на сlrlроuллелеL.аl?ор прл! азtъ\rлепuе на Проекrп 27/32]/0I16t ,,ПоОобряваае ,lосrrrъпа па ,!осеlепuеmО ао услlzц , cfir'lri'aпu сьс спорrп , свобоОцо врLце ч ойОчх .lpe!
|зzрахlсОапе на спорm|о йренаросьчен Rо ruлеке flа mерurrlорчлrпа па Обцuiа Върбuца''.

комltсияm е s съсгав
Председател : Сема Мусова Бугрева - Юрист , gbtlmeн експерт,
Ьепове :

] . хава хасмова , Директор м аирекшя ,, РРХДИП'' при Община Въфшrа;
2. Севдат Беев, Глазен специ&тист ,ЛС и Е'';
3. никоrrиfiм яЕем - Външен експерг инженер;
4. Дrмt{гьр Денев - Външен експерl- Ел. инж€нер;

_ В съотпетствие с разлоредбmе на чл.68, ал.7 а ал.8 от зоп л s опредеJIения от Комисйrга в

Iry]ii:] * l / 05, П ,20l4_годим срок от 5 /Гlет/ работви дrLи от датата fi; получsваяе на проmкола!
ЛолъJIненле към ILlик Л9 I .ДохумеI{ги за подбор,,: с"д"р*"щ доп-пrо",rно изискалите отl(ovltclulтa документи. са представuли следвите ччастниrIи j

l. Обсдвв€аве,Дх Вп_ЕС ПИ СИD
2.,,сс ковсулт''ЕооД
3. ,,Ареа проекr'ЕООД
в изгьлненrrе на рщпоредбхте ва чл.68, ал,l0 от Зол Комцсияга премина към проверка на

съответствиетО на документцте в I]лик N9 I, вк,lюч}lrелно и допъ]IвителtIо lредставенrfге t с
изисквапияга за подбор на ВъзJIо2к}Iтеля.

l. Комrсsятa пзвършtl проверка lla представеппте от ,Вlvt"П-КоЕсу.п' ЕООД , докумеfiтп вплшЕm 1 ., Дог.-умеЕтх зд Еодбор''.
1.] КопсmоппцпIl за Съоmвеmспвuе на ёоl{!пенп1l]пе , съdърrсащч се в tIJluK М l ,,,Щокулвнmч,ta поёбор..с ltзuсхвuнuяlпа за пообор но _ пЕmавепч оп Въl1охuпеlя:
].I.L Конспаlпачuя зо сьоmвейспвllепо На ёОкуjilенйulпе с llзuскваlшrйа нч въrlоэеumеJа по

m.2. ]. оп Указанuяпа эсl },часmllе в наспояlцаmа апtрumа процеФра
].I.1.1. Участнп(ьт е представ!tл в оригинм , подIlйсанlt и подпечатrни, изискуемrfге

докумеt{тt ! съгласно T.6.1.1. , подточки 6.].1.1.,6.1.t.2.,6.1.1.З._6.1.1,4, , 6.1,t.5..,6,1.1.6. и 6.1.1.14.от Указавията за учдстие :

. офертs и списък па докумевтите, съдьржащи се в оферmта, лодмсан от участникапопълва се Образец Л! l;

. Администативни сведеflи, - попьлва се Обрsзец ]& 2;. Дск,qарация за залозяаване с ус,"tовията ва обцествената поръчка и тръж}lаrа докумеЕтациJr -попълва се ОбразецN9 З;. Демарацвя за спазваяе ва условията за ]ластие в процед,рата - попьJrва се 0бразец Ns 4. Демарация за приемаяе на ус]iовпяm в проеl|-та на догоsор - лоrгьлва се Образец Ml5:



. Деjс.lарация по.lл.56, ал.l ,т.l1отЗОП поrьлва се Образеu Nэ 14;

. ДеI0,]арация за уqас,!ието или веучастЕето Еа подизгь]шители - попълва се Образец
}Ь l l;

1 . l . 1 .2. Участникът е предст€вltл зaверени от участника копи, на регистационни документи
на дружеството, съгласно T.6,],l. подrочка 6.1.1.7. от УказаЕияга за учасгие в насюящата открита
процедура за възлагане gа обцествеяа поръчл?.

1.1.1.j, Представен е докуilент за внесева гараяtдя за оритинм s рaLзмер и форма, сыпасttо
T.6.1.1. подточка 6.1.1.9. сг Указ&lията за )ластие в ttастоящата открита процедура.

l,L2. Конспапацttя эа съопвеmсmв еmо на аоку!|енпuл е с Дdмllнuспlраlпuвнumе ulцскванlý]
на Въэлоэlсuпеjlя, съ?;1асно й-2,2 оm Указанuяпzа м 1лtаспuе в наспояu|апа опlкрumа процеФра 3а
възлаzапе на обцесrпвена поръчка

Участникът е представил Деьr1арацпя по чл.47, ал.9 от ЗОП по образ€ц Л9 5 --оригинал.
l.].з, Консп,апацuя за съойвепсmыiеmо на dоху:tлеппuпе с Фuнансово - uкономl.Iческuпе

лвчскванuя lta ВъзiLох!сuлпеllя , съz|lасно m-2.3,ой Указан?!япа за учаспuе в насmоящаlпа опкрumа
процеаура за възjlаzане на обцеспвена поръчка

представени са заверени копил от бrrлавс, отчет за лриходите и разходи,гс- за всяка една от
последнлте ти прикJtючили години (201l, 20l2 и 20tЗг.);

l.].1. Конспаmац!я з0 съопвепслпвuеmо на dокуменпuпе с Тёснчческrопе uзuсквацая на
Въ3!Ф!сцdем, съzlаспо п-2-4. оm Укамнuяпа за учаслkuе в цасmояцапlа опкрumа процеdура за
възла?ане на обцеспвёна поръчка.

1.1.4,].списък на изпълненлl услуги за упра]княване на стFюителен надзор през последните
последнrrте j /три/ години. считаво от дата определена като крайна за получааане на офертmе -
Образел| Дфб , придружеп от рефереяции (препоръки) за добро изrrьчнеrме;

] ,l ,4.2. списък на екипа. койm ще ]ластва в изпъ]1яението на 11оръчката - (Образец Л9 7), Към
слисъка са приложени Двтобиография на експертите (образец N!Е), дек]rараlци за валичност и
авrажираност (Образец Лs9) и демарация по Закопа за защmа fiа личяите данни (Образеч }Фl0).

].1.4.З, Представено е заs€рено ol участника копие rlа вfu'Iиден лпценз за оuеяка на
съответствието на ннвестиllионнвте проекти rrи,ти упражtIявме на строителен надзор по смисъла на
чл. l66 от Зут и Наредбата за условията и рда за издаваЕе на лицензtl на консуJlтанти за оценм яа
съответствиеlо на иЕвестяциоtlнrirc проеrrи и/пrпл улр?Dкняване на строителен налзор! приета с
Пмс N9 247 от з1.I0.200З г., прлtдружен от списък на правоспособните фЕзrчески лица - неразделна
част от лиценза,

l.].4.4. Предgтаsено е завереяо от участника колие на вzulиден серификат за въведена
fiятегрирма с'стема lso 900l:2008 за внедрена система за упраýJIеяие на качество с обхват на
дейност!rге по предмета Hlt поръчката или еквивментно.

__._ ) , 1.4.5, Представено е Удостовереяие издадено от ДНСК за липса на доrryснати нарушения по
ЗУТ и аюовете по прIrлагаяето Mv_

3аIL7ючепuе - Преdсолавеduпе оm 'ВМЛ-Колqlлй''ЕООД Dокуме4пп в Плuк ,|t9 1
,Дочцlепr а 3а поОбор, еьоlпвеrпсrпваrt1 аа чзuсквtлaчаола за поабор на въз,lоuсuпе-:lя , спаlасrlо
Указапarяrпа за !чпсmuе в насDлоаlr!апrа опЛкрuпlа процеФФо 3а съrлizапе но обulеспвено порьчка2. комrсrята Езsьршrr проверка rra предсrавеtr&те от ЕТ,,ЕИКД-Няsа ХрrЙва'' ,
доку]rtептш в плпк I! l ,, Докуме8тв за подбор''.

2, ]. Консйаmацuч за съопlвепсйвuе |п dолуllrcнmц е, съаър:rсаulч се в П;мк Nэ 1 ,,!окуменпч
за поdбс)р,,с чзuскванчяmа эа поdбор на , поспlавеlш оm Възjlоэlс rпем:

2.1.1. Копспаmацutl за съоmвеmсйвuепlо на lоку-,rеlпllоftе с чзllaкваllчяйа dа сI)*'оr!сuпем по
п.2, ]. оп Указа|uяmа за учаспllе в наспlояцаtпа опlнрuпа процеdура

2,],1.1. Участникът е представил в ориrйнал t подIiисзJ]и и подпечаlали. изискуемите
документи ! съгласно T.6.1.1. , подточки 6.1.1.I.,6.1.1,2.,6.1.1.З,,6,1.1,4. ,6.1,1.5..,6.1.1.6. и 6.1.1.14.
от Указанията за участие :

' оферта и списък на докумеЕтите, съдържащи се в офертата, подпttса* от участн,,ка -польлва се Образец N9 l ;. ддминистративнИ сведения - попьлва се Образец JtЪ 2;. Декларация за запознаване с условията на Общественаm лоръчка и rтъrкнага докумеитацrlя -поrгьлва се Образец ],{! 3;

2



. Декпараци, за спазване на условrята за уqастие в процеryрата - поrrьтва се Образец N9 4

. Дек]!арfuцl' за прлемане на условЕята в проеrса на договор _ поrьлва се Образец N9l5:

. Декларация по чл.56, ал.I . T.1l от ЗОП- поггыва се Образец N9 l4;

. Декларация за )дtастието или Ее)ластието Еа подизпълнители попълва се образец
Nql1;

2.L1,2, Учас-тникьт е представил завереви от участвим копиrl на регистаlцtонни докумеflти
на дружеството! съгласно T.6.1,], подточка 6.1.1_7, от УказаI{иf,га за участие в настояlцата открита
лроцедура за възJIlгане на обществена поръчка.

2.1.1,З, Предстаs€в е доi.ryмеm за вяесена гараяция за оритинаJI в pzlзмep !| форма, съгласно
т.6. i,l. подточка б.I.1.9, от Указаяията за участие в настоящаm открита процедфа,

2,1.2- Консlllаlпацus зо съолпвепсmвuепо на ёоху-ченmuпе с Дd]luнuсmрФпuвнumе lвuскваlluя
па Възлоысчlпеjtя, съzласно п.2.2 оп Указанuялпа за уцаспuе в насmаяцаlпа оп]крuом процеdура за
въз!а?ане на общес]пвена поръчка

Участникьт е представrfq Дек,тарация по чл.47, ал.9 от ЗОП ло образец Jv! 5 --оригиям,
2.1.З. Консйапацuя за съопвеmсmвuвпо на dокуtiлепtпuпlе с Фuнансово - uкопоJlц\ескumе

а Възлоэлсulпе"lя , съzпасно m.2-3,оп Указон].впа за учасйl|е в пасrпояцапlа ойкрllпlа
процеdура за възла?смс на обчrесйвена поръ|lка

предстаsеI{и са заэерени копия от бtшанс, отчgг за приr(одите и разходите, за всяка едяа от
последните ти прикIlючйqи години (20l l, 20l2 и 20lЗг.)i

2.1.4, Коlлспоmацuя за съоплвейспвlлепlо на dокуменпumе с Технuческtопе цзlлскмнuя на
ВъзлоrсuпеJв. съzlасно п.2,4, оm Указанlвпа за уцасmuе в наспояцаlпа оплкрlлmа процеаура за
въз-lа4аlе gа обцес lпвена поръч ка.

2,1.4.1.Списък на изпъJtнени усrуги за упрФкtlrlвме t{a стоителен irадзор през последвите
последнrtте з /тиl години, считаяо от даlа определена като крайна за получаваяе на офертите -
Образец !Фб . придружен от референции (пр€поFьки) за добро Езrьmlение;

2.1.4.2. Сtlисък на екипа. който ще участва в изгыtнението на поръчкам - (Образец Лý 7). Към
списъка са прилоr(ени Авmбмографип на експертите (Образец N98). демарациrr за нмичност и
ангажира+lост (Образец N99) и демаращi, по Змона за защита на лriчните данни (ОбразецNql0).

2.1.4.З, Представено е заверено от участяика копие на ваJплдев лиценз за оцеi{ка на
съответствието на инвестиционl{ите проекти идt.lпl упра;кrяваяе на стоителен надзор по смисъла на
чл. ] 66 от ЗУТ и Flаредбата за услови{та и реда за издalваЕе на лицеtви на консулIФlти за оце1rка ва
съответствието на иt{вестиtlионнгге проекти и/или упр?Dкrurваrrе ва стро}lгелен Еадзор прuеm с
пмС ]Ф 247 от з 1.10.200З a,, придружеЕ m списък на правоспособнlrге физически лица - нер?цделна
qаст от лиценза.

2.1.4.4. ПредставеЕо е заверено от участяика копие на вмиден сертификат зlt въведена
интегрирана система ISo 900l:2008 за введрепа система з4 управленяе на качество с обхват на
дейност}fге по предмета на поръската или еквимлентно,

__,__ 
2,1.4.5. Представено е Удостоверение йздадено от ДЦСК за липса на доIгуснати нарушекия по

ЗУ'Г и aк-r овете по прилаmяето му.
3аld7ючелuе - Преdопавепuпле оrп ЕТ,, ИКД-Нuва xpucrnoqan dокуraепrпч в IIлuк м I

Лоtgl,яеппu за поОбор, еьопвеmОпваrп па цзuскванuяrrtа за поабор па сфло7rаrrЕJlя , съzlа!по
указапцsrпа 3а учlсоlае в цасмояu|мла оrйкрurпа процеаура за Bll7azaпe на обцесmвела поръчка.

__ 3. КомЕспята пзвършll ЕроверЁа па представеllпте от пДеомtrд'' ЕООД, локумеtlтц в плпк
JY9 1 ,, ДокумеятЕ за подбор'' .

З. l - Консlпаlkацurl за еъоmвеmспвuе на dокч-лlенллluпе , съdърэ!саu|ч се в Плuк Np 1 .,докr\\lенlпч
зо поёбор,с uзuскванl!япа за поdбор на , посйавен11 олп Възлоdюuпеля:

З-].], Консmаmацu' зс1 съоmвеmспlвllеlпо на dоllу^lенпllпlе с uзLскванчrllftа пч възлоDюumеJв по
п)-l- ой Укаlап]8mа ю учdсп1llе в наспояlцоlпо оlfiqчпо проlrcllура

].1_1.1. Участникьт е fiредставиJr в оритинал 1подписаllи и подпечатrни, изискуемите
докуд{евти 1съгласно T_6.].l.. подточкя 6.1,1.]..6.1.1.2,,6.1.I_3.,6.1.1,4, ,6,1.L5..,6.1.!.6. и 6.1.1.14.
от Укffiанията з:i участIле :

. оферта и списък на докумеят{ге, съдьржащи се в офертата, подписан от участнllка -поrrьiва се Образец N! i:



. ддNtинистративви сведеЕия - попълва се Образец Ns 2;

. Декпараци, за залознаване с усJIовията на обществената Еорчка и тръжнаlа доI[ументациrl -
попълва се Образец JЪ З;

. Демарация за спазване Ilа условLUrга за участие в процедураm - попыва се Образец Ns 4. Дек,lарация за приемаяе на услоsия1а в проекта на договор * поrгьлва се Образец NsI5;. Декпарация по чл.5б. ал.l ,T,IiотзОП полълва се Образец N9 ]4:

. ДекJIар ця за }частцето или IiеJлIастието !а цодизпъJIнители - попълва се Образец
J'{'з l 1;

3.1.1 ,2. Участtal-ткът е представил заверени от участника копия на регистраltиоиr{и докумепти
на друхествоm. сълласно T.6.1.I, подточм 6.1.1.7. от Указаrlиrта за участие в насlоящата открита
процедура за въuiагане на обществена поръчка,

З.I.1.З, ПредсmвеЕ € доlqмеЕт за внесена гаралtия за оритияал в ptвMep и форм4 съmасно
т.6,l , ], подrочка 6.I.1.9. от Указаяияга за участие а настоящата откриm процедура.

3,J.2. Консmаmацuя за съоmвеmсmвuелпо ,la ёоху,|1енйllпе с Дd-чанuспрапuвнllйе чзuсквOнuа
на Въ|ио сuпёjlя, съz'аснгl tп,2.2 оIп Указаuuяllла за учаспlG в наспоя'|аfпа опкрlлпlа 11роцеаура за
възltаzапе па общеспвена поръчка

Участкикьт е прдстаsи,1 Демараця ло чл.4?, м.9 от зоП по образец Л9 5 орнrинал,
З.l.З. Конспалkацuя за съопвепспвuепа на dоkуj!внmuпе, Фuооо"о"ч - uкоllо-7lчческuпе

uзчскванчя на Възltоысuпеля . съztаспо п.2.з,оrп Указапчяпа За )л|аспuе в насlпояцаrпа опкрumа
процеОура за B8llazaHe на обч.|есйвена поръчка

предсmвеЕл са заверени копия от балаЕс, отчет за прпходяте и разходите! за всяка едм от
последп}tте,Фrr приьточlrли години (20] 1,20l2 и 20Iзг,);

З.1.4. Конспап?аl|uя за съопвейсmвuеmо ла dоку-менmuпа с Технччесьапе цзllскваlluя на
Въllоэlаlпе7я, съzlаено лп,2.1. оm Указанlа|па за учаспlце в насrпоящаmа оmкрuпа процеёwа за
въз;lаzаrtе на обu4еспGелlа поръllkа_

З_1.4.1.Списък на IltIтьrIвени успуги за упра]княване на сlроителен надзор през последните
последните З /триl години, счt]тмо от даm определена като крйна за получав;не Еа офертцте -
Образец }hб , придружев от референции (препоръки) !а добро из;лнение;

з.I.4.2. списък на екl{л4 който ще ластва в изпълнеsието аа поръчмта - (Образец Nq 7), Към
списъка са прпложенн Двтобиографии на експертите (образец J'!!8), демарации за пtlлиtlност и
ангажираност (Образец ]vsg) и деrflарация по Закона за защ!гrа на лий... д** (Образец М l О).

з,1,4.з, представено е заверено от уqастi{иха копие яа вмиден лиценз за оценка на
съотв.етстви_ето на инвестlциоl{Еите проекти и/или упрахняване на строIfтелен надзор по смисъJIа на
чл, 166 от зут и Наредбата за условията и реда за издавirfiе на лицеIlзи на ковсуlrгапти за оцеяка на
*чTl:l"lli*o на инвестиционнкте про€кти l/и,jlи упрахняване на сIроr{телен нэдзор1 приета спМс лs 247 от з L ] 0,20ОЗ г,, лрllдружен от списъх на гФ;вослособrпtте физлrчески ;lица неразделflа
част от лшIенза.

З.1.4,4, Представено е заверено оl, участника холие
интеФllраIlа система ISo 900l:2008 за Еведреяа система зzl
деЙностите по прелмета l|a поръчката LlJIit еквивм€Етно.

па валиден сертификат за аъведена
управленле на качество с обхват rra

.,,_ ],'.a,5, Представено е Удостоверение издадело от ДНСК за липса на долуснаrи нарушения лоJy l и ахтовете по пр}lпагаяето му,
Закrочепuе - ПреОслrлавел!цrп? оm ,Део аduЕ()ОД dокlrrcпrпа в плцk ,у! I йЦоlTjrенDlч запоlбор, съоmВеmсrrлваrlt ,|а ,*lnc*Baпurlltla зо лrоlбор lla въiоNсапем , сь2лаоaо y',Ba'urlrlla за

J.laclrrue в laocrrloru|arrla опкрurйа процеlура ?а вьзлаzояе ,la обu!есплмна поFьчка.

л..,, 
n КомЕспята 

_п]вършU проверка яа представедrте от обедцЕепr€ ,Дtr Вr -ЕС IlИLи", доrryмеЕ rв в цлпк Jф l,, ДокуYедтs за оодбор'. .
4 l Допь1llшп4пО преdспавенч оlп Jчасlrlнlна ёокулlепlпч (ufuскапц с ПропI(,коJI .\Г9 ] /05 1].2014 zoaйla) :

л_ !клста_в.оо 
. лозI"т19 заверено копие пли оригинчш на Догоsор за съвместн8 дейностUОединение.Дl ви- ЕС ПИ cIT., сълласно изискв lията на ВъзлФtоfгеля, посочени BT.6.1,1, подгочка

6. 1 . 1 ,7 от }тазаш{га за участие в настоящата процеryра
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J.2. Коцспапlацuu за съопвеlпсmвче на dокуме muпе , съOърхацu се в Пruк N! l ,,Доку.vепmч
за поdбор,.с uзltсквавuяпш за поdбор на , посmавенч оtп Вълоасumе;в:

1,2.1. Консmаmафя за съопвепспвuепо но dокуменпumе с 1Lзlлaкванllrйа па въз\оэlсuйе,lя llo
п,2. L оп Указанuяпа за учаспае в наспояцаmа оlпкрuпа проl|еаура

4.2.1.1. Участвиt(ьт е представиJI в оригrнал , подписани н подпеqатави, изltскуемmе
докумеlттй. съгласно T.6.1.1., подrcчки 6.L1,1,,6.1,1.2.,6.1.1,З.,6.1,1.4. , 6.1.].5..,6.1.1.6. .6.1,1,8. и
6. l . 1 . I 4. от Указанията за участлtе :

. оферта и списък на докуме!rгmе, съдьрrсlщи се в офертата, подписilл от участrпка -
попълва се Образец Л9 1;

. Адмянистративни сведения - попьва се образец л9 2;

. Декпарация за запознаване с условията на обществеt{ата поръчха и тръжната докумеI{гация -
попълва се Образец N! З:

. Декларация за спазване Еа условйята за участие в проце,ryрата лопълБа се Образец N9 4

. Деюrарация за приемане на условияm в проекга на договор полълва се Образец Ng] 5;

. Дек]]rарацrм по чл.56, ал.l . T.l l от ЗОП-попыrва се Образец JФ 14;

. Декпарацtrя за уtастието ЕJIи Ilеучастието на подЕзIIыIЕитеJIи - попьJrва се Образец
N9 l1;

. Дск,,lарацЕя от члеfiовете па обединението_ Образец NslЗ
4.2.I.2, Участнй(ьт е предстlвил заверени от участника копия ва регистрационни докуме}rги

на дружеството. съгласво T.6.1,1, подточка 6,1.1,7. от Указаяиятs за участие в яасmящата ожрита
процедура за възJIагаяе на обществена поръчка.

4.2.1.3. ПредставеН е дОщ/мелт за внесена гаранция за оригttнм в размер п форм4 съгласно
T.6.I.1, подгочка 6,1.1.9. от Указанията зs участие в яастоящата открrга процедура-

4-2.2. Конспаmацuя за съойвеmспвчеthо на dоху.ме]lпumе с Дd\fuнllслllрайuвнuлпе чзuскваlluя
Hal Въз-:\оJtсuпе!я, съzllасно п-2.2 опl Указапчяmа за учgсmuе в хаспояцаmа аmкршпа kроцефра за
възjlа2алlе на обlцесlпвена п()ръчка

Учаоъикът е представt1,1 Демарация по чл.47, м.9 от ЗОП по образец N9 5 --ориrияал.
1.2.З. Конапаmацur. за съоtпвапсmвlrcпо на Оокуменпumе с Фллнансово - lоконо-|tчческumе

1lзlлсква,lлв па Възлоrсumе|я , съzпасно п,2.з.оm Укс!занllяпа за учаслл1l1е в паспlояlчаmа оftliрuйа
процеlура за въз:lаzане на обlцеспlвена поръчка

представени са заверени копия от баланс: отчет за приходите и рli:iходиrЕ!
последнllте три приклю..иJп{ голини (201 i, 20l2 и 20lЗг.);

4.2-4, Ко сmапацl!я за съоmвеmспвuепс, яа аокуменпumе с Техllччесл-rlmе

за всяt(а една от

Въз.lоасumеля' съаасно m.2-4- ап Указанtялпа За ),\1аспllе в паспlояu|апа оlпкрufпа
възлаaоне на обцесmвена поръцка,

процеdура за

4.2,4.1,списъК на изпь.Iненti ус,т}.пл за упрФlкняване на ст!,оителен Iiадзор лрез последните
llоследЕиlе 3 /Tpt{/ години. счrlтано от дата определена като крайна за получаваяе на офертите -
образец ý,об . прuдруrlен от реферепции (лрепоръки) за добро изпълн€ние;

4,2.4.2. списък на екИпа, койго ще участва в изпьтпеrмето на лоръчката - (Образец ]Y9 7). Към
списъка са приJ!ожени Дrгобпографии на експеFrrте (Образец Nд8), де(ларации за нмичност и
анлаr(иралост (Образец N99) н дек,тараrrйя по Ъкона за защLfiа на л}|чвцте дапяи (Образец Jt9l0).

4.2.4,-], Лредставено € заверено от уqастнпм копие tiа вмиден лицснз за оценка на
съответствието на иявестиционните проекти и/или упраrкяяване на строителен надзор по с!lисъла ца
,rл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условлиm и реда за издаваше t{a ],Uлцеltзи на консулт.rнти за оценм на
съответствието на ltнвестиционнlfге проекти lrили упражнrrване lla строtfгелен надзор, приета с
пМС л9 247 от з 1.I0,2003 г,, пр!црукен от списък па правоспоеобr те физическй лица - нерiцделна

4,2.4.4, ПредставеяО е заверенО о, учас,гника копие на ваJ,IидеН сертIФикат за въведена
пtrгеrрирана сис,ttма lso 900l:2008 за внедрена снстема за упр;tвление на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивментIlо,

__,_ 4.2.4,5, Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за лltлса на дотD,снати tlарушения по
ЗУТ и акювете по прилаганею му.
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3пlаючепае - Преdсrftавепurrrе orrt обеluцелпе ,Дч Вч -ЕС ПИ СИ'' lок! еппlч в Плuк .|{! ]
,,Доlq\rcllmu m поlбор, съолrlвеhrcпrваrп ца кluсквqlr!япlо за пообор на съзлоJtсuлrlLlя , сьzlас оУква пяrпа 3а !часrпце в асrаояu|лlлtо оmцрufпа лpol|eoypo за cbЙoza\e а общесrпвена поръчка.

5. комвс!ята вiвьршя проверlФ па представеfiЕте от,,Рубsкон Ияясеверпнг'' ЕАД,
докумеЕrп в пллк .il! 1 ,, Докумевтs за подбор'' .

5.]. Консlпап|аlluu за съопвепсmвuе на ао]ф,rенпшпе . съdърс!саlцч се в Ппuк N! ! ,,ДокуJ, ецrпal
за поdбор,.с 1lзuсtaванuяlпа за поdбор на , поспавенч ой Възлоlсumелrl:

5,1,]. Ко спаlпацuя эа съопвеlпслпвuепо па dокухенmumе с uзасiванuяll1а на възлоэlсаmепя по
lп.2.1. оm Укс|эанчяtпа за учаслпuе в ноtпоru|апа опкрuпа проl|ефра

5.1,1.1. УчасfirикъТ е представил в оригинал, подпиаши и подпечаlани, изискуемrrе
докумекги, съгласво T.6.1.]. , полгочки 6.L1,1.,6.].1.2.,6.1,1.з,,6.L1-4_,6.LL5.-,6.1.I.6. ц 6.1.1.14,
от Указмияm за участие :

. оферта и Сrrисък на документитеl съдър)мци се в офертата, подписая от участнtака -попмва се Образец Лs l;. Ддмияистративни еведения _ поrьлва се Образец lv9 2;

. Деь.Iарация за Запознilване с условията на обществеЕаm поръчка в тъжната докумеmаLця -попълва се Образец J{a З;

. Декларация за спазмне на условията за участие в процедурата поIьлва се Образец N9 4. Декларация за приемане наусловията в проектд на договор лопълва се Образец М15;. Деюlsрация по .rл.56, а'i.l , T,l l от зол- попr,лва се Образец Л9 14:. Деrсqарация за участпето Иrш Ее)лiасмето яа подиfпълЕитеJм, погьлва се Образец
]i'! 1 1;

5,],1.2, Участниkът е предстаsил заверени от участника копиJl на регистрациокни докумеЕти
Hir дружествотоt съгласно T.6.1.1, подточка 6.1.I.7. от Указанилrа за участ'rе в яасюящата открита
процедура за възJlагане на общесmена поръчка,

5.1.I.З. Представен е документ за внесена tарitяцяя за оригин€tл в рrвмер и форма, съгrасно
T.6.1.1, подточка б, ],1.9. от Указанията за ччастие в настоящата ожрив лроцедура,

5-1.2. Консmапацlв за съопеейспlвuеtлlо 1la ао*ч!|енm йе с Дёмuнuспрапuвнllmе uзuскваllll,
на Въз;лФtсчпёlr, съzласно пt_2.2 оп УказанltЯПа за 1l96gпlle в насlпоящапа опкр1llпа процефра за
възпа?дllе lB общеспвена поръчка

Участникът е предсmВИ.I ДеклЕlаци, по .u,L47, ал.9 от зоП по образец Nр 5 орЕгинал.
5-1.3. Консйапацlм за съопlвепслпвlлепо на ёок},uенпuйе 

" Фоооп"ово - uкономllчёскuпе
lBucчBcl|!1l' на ВъаOо сuпalЯ , съz,lасlло п.2.3.оm Указанllяmа за учасmuе в носпомцаmа оmкрIlпа
процеdура за възllаzане на обцеспвена поръчка

представени са заsерени копия от ба,rанс, отчет за прlfходите и рlвходиlэ, за всяка едЕа от
последнrтте Tprr приlсlючtrля годинrr (20l1,20l2 и 20l Зг.);

5.1.4. Консйаmацuя 3а еъоmвепсmыlепо на аокуме пuпе с Телнчческlопе азlrскванuJl на
Въз)tо1lсllпlеля, сь2-пасно lп-2,1. оm Указ.
възlа2а е на о6lцесmвепа поръчка. 

l,tlфma за учаспllе в llаспаяцаfпа опкрцпа прочеоура м

5.1.4.1.Списък Еа и:tпыlнени услуги за упраrrсl'яваI{е яа строителен яадзор през последняте
последните З /тpI/ годшпa, считаJlо от дата определена като крайва за по]Dлаване на офертrгге -
Образец Мб , прмдруЖея от рефере}щии (препоjъкл) за добро изЬ:тнение; '

5.1 ,4.2. Списък на eKrrпa, който ще участЕа в изOъ.,lненяето Еа поръчмтs - (Образец М 7), Къмсписъка са лрп'rокеml Аsтобиоrрафfiи Еа експертите (Образец N98), деюrарчц"" au "-**о". "а!галY!ч9ст 
!Образец Лs9) и декларация по Закона за защrтга яа лl**uо дй, (Образец Л910).

5.1.4.3, ПредставеЕо е завереЕо от }часп{шсr копие на вмидев лицсri, за оцеш<а насъответствиею на иЕвестиционнmе проекти lrили упражIiяване Еа стоителея Еадзор по смисъJm Еа.Lq, 166 от Зут н Наредбата за условияга и реда за издаване на лицен:tи на консултантп за оцеюiа насъответствието на инвестиционните проеrги в/tIJtи уrrражнявавс ва строит€лев надзор. приета спМС Ns 247 or З 1.10,200З г,. придружен от списък на празоспособrrlтге фtвичесr<л лlrца - неразделЕа
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5.1,4.4. Представево е зllверено от участника копле на ва],lиJtен сертифrrкат за въаедена
интегрирана система [So 9001:2008 за внедрена система за управление на мчество с обхват fiа
дейноститс по предмета на поръчката }lтlи еквивментно.

5.1.4,5. Предстэзено е Удостоверен!tе издадешо от ДНСК за ]типса на доrryснати нарушен}tjt ло
ЗУТ и актовете по прилагавею му.

3ак:lюче е _ Прёiсrпавецulrlе orl, ,,Рубцкон Пхrlсuерuлlz''ЕООД dоь!,|lенrп! в Пlцк Jt! 1
,Дол!.llенmа зо ,лоdбор, сьоlпвеmсrпваrп па ,lзuекванчяrпа за оlбор па вьз:lо сuпЕ)7я , съz7асно
Указанuапп зо Jtчасrrluе в насrrlояц|аrпц оrllкрайа hроцеl!ро за sъъ.tа?апе lla обuqеспвеRа поlпlчка.

6. Компсиsта llзвърffп проверка ша представепвте от,,СС Коясулт" ЕООД, доtryмеЕтп в
п.пfiк.}& l ,, Докумеlrтu за подбор" .

6.]. До ъrнutlе.тно преdсmавенu аm учаспlыlkа dоlуменrпu (uаскаtпt с Пропlокол Nэ l /
05.11-20]4Zоduна):

П!едстален е корекпrо поrrьlнея Сrмсък на експерrите : антпrклp;lяи в Ilзпмненl!ето нп
поръчкаm Образец Л9 7;

6,2, Колrcmапюцuа за съопвепсlпвuе на dоtу.tlеппuпе , съёърэеацu се в Плцк М ] ,,Да^у:rcнmч
за поOбор,, с цзuскванl|яmа за поOбор на , пвсlпавенч оm ВъэлоrсuпеJlя:

6.2.], Конспа lацlв за съоmвеilсlrlвlrcmо на Оолуменллlultlе с лlзl1скванllяпа на възJlоrкjuлпLlя по
п,2, l, оп Указанuяlпа за учаспuе в 1псmоrцапа оlлlкрumа процеdура

6.2.1.1. УчастЕикът е представл{Jl в оригияаJl , подп}lсапи и подпечатltии l изис\:уемmе
докумеmи t съгласtrо T.6.1,1,, подгоцiи 6.1.].1,,6.].].2.,6.1,t.З.,6.1.1.4. ,6,I.I.5..,6.].l,б. й 6.1.1.14.
от Указанигта за учасrпе :

. Оферта и Списък ва докумеIттите, съдържашlи се в офертата, подписан от участнtlка
поггьлва се Образец N9 l;

. АдминпстатllвI{и сведения - попыlва се образец Jф 2;

. дехларация за запознава}lе с условцята яа обществената поръчка и тръжllата докуменгаци,
попълва се Образец }[9 З;

. Демарация за слазване на условшrта за участие в процедурата - поrьлм се Образец Ns 4. Деклар tия за приемане на условията в проекта Еа договор - полъrlва се Образец Nsl5;

. ДеЕпарация по чл.56, a,1.1 ,т.]IотЗОП поrь,тва се Образец М 14;

. Дс&,тарация За )лlастието ипи Ее)цастието ца подизпъIIlите.,1и - потьJrва се Образец
M1l:

6.2.1,2. УчастниlФт е предстzвfiл заверени от участника копия uа регистраIцо!ши докуменпл
Еа дружеството, съгласво т.6,].l, подто$(а 6,1.1.7. от Указавияm за участие в настоящата открига
процедура за възлалане яа обществеяа поръчм.

6.2.1.З. Предсmвен е документ за внесена гарашIия за оригияап в размер и форм4 съгласво
T.6.1.1, полгочка б.1.1,9. от Указаниrпа за r{астие в настоящата открита процедура,

6.2 2. Консmаmаца за съопвейспвuеmо на Ооl}]менmuпе с Аltluнuсmраmuвнuйе uзuсквмllя
на Възtоlсuпеllя, съешсно m-2-2 ой Указанuяmа за )л!аспuе в насmояцаmа оlпкрuпа процефра за
въlлаzане на обцесlпвена поръчка

Участникьт е представил Декларация по чл.47, м.9 от зоП по образец N9 5 --оригияал.
6.2.З. Конспаmацuя за съопвеплспвлlейо на dокr!|енйхmе с Фu ацсово - uкономu\ескumе

lвцскванuя на Rъзlоысцlпеlя , съzпасно п1-2.з,с,п Указаttuяпа за учасйuе в наспояцаmа оmь?uйа
працеdура за възла?оне на обцеспвена порьчка

Представенл са ?аверени копия от бlпавс, отчет за приходпте и рiвходmе, за всяка едва от
последвпте ти примюч!Jти годинlt (20l l, 20l2 и 20l Зг.);

6,2.4. Консtпапацttя за съо|llвепсmвuепо lta dокуменпllпlе с Тёlнllческuпе lвuскванuя на
Възлоэ!сuпеая, съzпасно й-2.4, оп Указанullйа зо )lчас|пuе в наслл|оячjоmа опкрulпа процеdура за
въLIаzане на общесйвена поръчка,

6.2,4.1зпйсъК ца изпмIlенИ услуl.и за упражняване ца строителен Еадзор лрез последшlте
последяите З /тpt/ годнни. счип}но от дата определена като Kparrýa за полуqавапе яа офертите -
Образец Nоб , прllдружен от реферешип (препоръlс{) за добро язrгьJrнение:
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6.2.4.2. сfiисък Hs екип4 коЙго ще участм в изпъlrнепието ва поръчката - (Образец N9 7). Към
сfiисъка са прr{JIожени Аrгобиографив на експертиrе (Образец .N!8), демарации за нмичност л
фrтаrкиралост (Образец N99) и дею'Iарация по Закона за зацtl,rrа lJа ли.lяите да1lви (ОбразецNglО).

6,2,4.З. Представеflо е заверево от участнrка копие на ваJглцен лйцеtв за оцеяка на
съответствието на инвестицйонните проекги и/или улражвяване яа стрителен п4л:rор по смисъла на
+л, 166 от Зут и Наредбата за условията и реда за издаване ша лицензи fiа консул,fаtlти за оценка fiа
съ{тветствието на иt вестиц!lонните проекти и/впи }пражвrване на стоипелен надзор, прt-tета с
пМС I! 247 от з l,10.200З г., придружеt от еписък lrа правоспособвите флзическя лица tlор.Lзделна
част от лицевза.

б.2,4,4. Пре,хставено е зёверено от участника колпе на вм!l.ден ссртифrrrQт за въведена
и}lтеФираllа система ISO 900]:2008 за внедрена система за упраыlение на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчl(ата яли еЕвивалеlттяо.

_, __ 6,2,4.5. Представено е Удостоверевие издадено от ДЕ[ск за лилса tra доrryснати нар},шекия ло
ЗУТ и акговете по прlaпагането ltty,

зах,7ю.!еЕце - ПpeOcltlaBeHtoпe orn ,,СС Коtлс!лr ''ЕООД iокумепr ч в IIлuк м 1
uДоrqБЕнDlu 3а пообор, съоmвеmаiвоlп ,Q aлuскваtlцялпа м поdбор taa в.ь:моrсцrпa7я , aazlaqcпo
Уr<tJанl!яlпо 3а j.lacrnue в насrrлоялцФпа оmцрuпо процеО!ра за ea,з,aazaBe на обцеспвепа лоръчка

7. Комшсяsта кtвърФц проверrа па представеrr!т€ от,,Дреа ПроеlсI'' ЕООД, докумеIlтs в
плпк ЛЪ l ,, Докумептtl за подбор'.

7.1. Допъл uпепно преОспавеdч оп учсrc]пнuка dокуwенп (пз сканч с Пропlокох М9 1 l
05 I l 20l4 

"ооuна) 
.

Предсmвен е Удосювереsие от баям в оригЕIа,I за наличие Еа фшlансов ресурс.
7.2. Ко спапацuu за съопвеlпепвuе на dоЕ]-|iенmlпе , съоър2lсащч се в ПJluк J|b I ,,До^rjlенп за

поёбор,,с ztзllскванлвпа за поdбор на , посmавенч олп Възлохuйеlя|
7.2.], Конспаlпацuя за съопвелllслпвцеmо а iокуменпuпе с lвuскванцяmа на gъуtоrсumезя по

nL2- l. оm Указапuяmа за уlаёпuе в наспоящаrпа оmкр mа процеауро
7.2,].I. Участнл&-ьТ е представиJt в оригинМ , подл'tсани и подпечапани, изискуемите

доi?меr.ти ! съгласно T,6,1,]., подточки 6.1.1.1.,6,t.1.2.,6.1.1,З.,6.1.1.4..6.1.1.5,,,6.1.1.6. и 6.1.].l4,
от Указанияrа за участие :

. оферта и Сrмсък на докуlчiе'lгите, съдьржащи се в оферmт4 подписан от участника -
поrrьqва се Образец lY! i;

. ддминисIратlлвнп сведения - попълва се Образец.]Y9 2;

. Декларацвя за залозяаване с услов!iята на обществената поръчм и тъжfiаlа докумеmацrtJl -попь,lва се Образец Ns З :

. Деьrlарция за спазване на условиJrта за ]ластие в процедурата - поrьJва се Образец N9 4. Деклараttия за прИемitие на условията в проеюа $а договор - полълва се Образец ]lЪ] 5;. Декларация по чл.56, а,5,] , T.l l от зоп - лопълва се Образец М 14;

. Декларация за rlастието пли не)лrастието Еа подIвпъI1llrтели - поrьва се Образец
N9 l l;

7.2.1.2, Участникьт е предстl}вил заверенtl от учдстним копи, на релисцационпи докумеlrти
на дружеството, съarасво т,б.1.1, подточка б.1.1.7- от УкitзаlJияm за участие в настоящата oтKpttl:l
процедура за възлаfане на обществеflа поръчм,

7.2.1.3, ПредставеН е доryмеýт за внесена rараIщиJl зя ориrияаi,I в размер и форма, съгласrrо
т.6. |,l, полгочка 6.1.I.9. от Указаrтията за участие в настояцата открига прцедуFя.

7,2.2. Конспоmацuя за съоmвейспвuепо lla dохуJlенlпulпе с Дdмцнllсlпрапuвнапе uзuскванu,
на Rъэлоlсumеля, съ?пасло й.2.2 a,m УкQзапляmа за учасlfiuе в наопояцаmа omKpllrlla процеdура м
възлаaане на обlцееmвена поръчка

Участнлкьт е представr{л Деr-параlц{я по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец Nе 5 {ригинм.
7.2-З, Конспойацuя за съолпвепспrcuепо на dокуlвенпlлlпе 

" 
Фuпоr"* - uкономччесl{llmе

llзцскванuя на ВъзпоJrcuпе:lя , Съzцасно п.2.З.оrп Указанuяmа за учасlпuе в цас,пояцапа оfпt\рuпа
пtюцеаура 1а въ,t.lо2ане на обu!еспlвена поlrъчка

представени са завереяи kоrмя от балаяс, отчет за приходЕле и разходите, за всяiiа една отпоследяите три примючи,m. годи.rи (20 ] l, 2012 и 20l Зг.);
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7.2,1. Кансmапацuя за съопвеmсmвuепо на dоьуменmuпе с Те:\нl!ческuпlе llзuсхванuя па
ВъзлоJ]сапем, съ2,.lасно ,11-2-4- оп Указпнuяпта за учаспuе в насmоящайа опкрumа працеdура за
възtа?аllе на обцесmвена паръчка-

7.2.4,1Списък на изпълнени услуги за упра)княвfflе на сцюителен надзор през последните
последни,ге З /Tt/ годиlrи, считаво от дата определена като крайва зr получiваве на офертите -
Образец Nэб , rlр:Йдружен от рефереЕции (препорыФ) за добро }rзпълвеIше;

7.2.4.2. списък }ra екипа, койtо ще участва в изrыIвевпето на поръчката - (Образец J{i! 7). към
списъка са приложени Автобиографии Еа експертите (Образец Nr8), декJrарации за наличност и
аrгажира]iост (Обрзец N99) и декларация по Закона за зацита на лич}iите ддtltй (Образец]{910).

7.2.4.З. Представево е заверево от участнл!ка Kolltie на вчlлиден лиценз за оцеrlка на
съотвеrэтв}tето на иIjвестшlионните проекти !/или упра)кlяване па сцюителен надзор по емисъла на
чл, |66 от Зут и Наредбата за условията и реда за издаваяе ва лицензи на коЕсултаuт?' за оцевка на
съответствието на иввестиционнlтте проекти 

'или 
упрiDккяване на с,Фоltтелеil flадзор, приеm с

rIMc N9 247 от з].10,200З r., прrцружен от списък ва правоспособвите Физически lrица нера3делна
част от лиценза_

7_2.4.4. Представено е заsерено от )ластника копце на вмиден сертификm за въведеяа
иЕтегрирана система iso 900I:200E за внедрена система за упраыlение на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръч(аm иJIи еквимлентно.

, 7.2.4.5. представено е Удостовереш{е издадено от Днск за липса на допусн{ги нарушения по
ЗУТ и актовете по прилаrаЕето му,

'акlючепuе 
- llреdсtпаве ulпе ом ,,Арео IIроекrп'ЕООД аоlупепmц в Плак Jfl 1

,,Доку,|lенrrrч за поабор, съоlrлве,пспваm по u:lucKqalaarпa за ообор по вь3\охtuаlL.lя , сьаaаспо
УкозоRuя,па 1а учосЙuе в насrrлояulапа оrпкрurпа ароцеФра за gba,lazaяe na обulес,пвена поръчка.

t. Комшсвгта извършх проверка ша fiредставсяпте от,,Градrrакт Коrсулт'' ООД , докумеЕтЕ
в п.,rвt JYs 1 , ДоI(тмеrти ]а подбор" .

8.1_ Консmаmацчu за съапвейсйвuе на dоку!|енm пе , съdърJlсаu|ч сё в П)luк N9 I ,,Докуменпч
за поабор.,с uзuскванuяmа за поdбор на , посmавенu оm Въаlоэlсuлп.lr:

8.1.1- Конс]tlаaftацlц за съолпвеоrcпвuеlпо на Оочl енппlпе с |вuскванlвпа на възлоJкumеJа по
п.2. ] - оm Указалuяпа за учаспuе в насйояlцаmа опкрumа процеdура

8.1,|,). УчастRикът е представиJI в орllгинirл, подписаtrи и подпечаlанх, изискуемите
доьf/ментrl , съгласно T-6.1.1, , подточки 6.1.1.1..6.1,1.2..6-1,1_з.,6.1.1.4. ,6.1.1.5.,, 6,1.1.6. и 6.i,].14,
от Ухазанияlа за учасгие :

. оферта и Сrмсък Еа докумевтите, съдърrrащи се в офертата! подписаrr от участвика
лопълм се Образец .]Y9 l;

. ддмlttaистративнlr сведения - попьJlва се Образец.]Y9 2:

. Деклараци, за запознаване о условията на обществената поръчм и тръrиmа докJмеtlтация
поrгьлва се Образец ]v9 З:

. Демарац!lя за спазване на условията за участие s процедурата потьлва се Образец Ns 4. Демарsция за приемаfiе fiа условията в лроекта на договор поrгьлва се Образец ]v9] 5;. Дек,lарация по чл.56, м. l , т. t l от зоП - попмва се Образец lvg l 4;

. Декларация за )вастието иJм Ееучастието Еа подllзпъJlтl]лте,Iц - попълва се Образед
Nя 1l;

8, ] .1.2. Участв}rlGт е представrul заверепи от участнкка копия на регист {ионви доl(умеI'ти
на дружеството, съrласно T-6,1.1, подгочка 6,1.1.7. от Указапията за учасIие в hаg,l0яlцата отк?llта
процедура за възJIiгане на обществена поръttка,

_ _ 8,1,1.З. Представеп е докумеm за внесева гаранllия за орш.rtнм в размер и форма, съгласно
T.6.1.I, подто,Jка 6,l,1.9. от Указаяиflа за } частие в Еастоящаlа открrrm процедура_

8.1 2 КонспаЙацllя за съолпвепспвцеmо а dо}.уменЙur.е с АоhluнuсlпРаЙllвнuпе uзuсКванu'
на Възлоэrcцmеля, съ2паспо п.2-2 оп Указанчяпа за учаспuе в наспояцаmа оmкрOпа процеdура за
аъыа?апе на обuрспвепа поръчка

Участникът е представил Демардци, по чл.47, м_9 от ЗОП по обра3ец N9 5 ,{)ригина,:l,
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8.1.з, Конспайацuя за съойвеmсmвuеmо на аокtменпlлпе с Фuнансово - uконолlчческumе
lвllскванuЯ нd Rъзлоэlсuпе7Я , съz|ас о m,2-з-оm Указа,!пяпа за учасlпllе в \ласпояu!апа опкрIllпо
проце0l,ро за възlа2ане ца обugсll1ве а порьчка

представени са заверени копия от баланс. отчет за прfiходите и р,rзходите. за всям една m
посjtедн,{ге три примючили годивл (201],20l2 и 20lзr.);

8.1.1. Консmаmацuя за съоlпвеmспrcuепlо ва dоЁу-ченпlллпе с Технuческulпе Llэuсква1llв на
Въз:ожumеля, съ?!lасно m.2-4, оm Ухазац|япа за учаспuе в наспояu|аlпа оtпкрumа проl|еdура за
бъrtаzане а обцесlпвена поръчка.

8,1.4.LСлисък на изгмllеви услчrи за упражяявztне яа строитеJlен вадзор през последItите
лоследните З /т!/ годиriи, считано от дата определена kfio ктайна la получаsане на офертtте -
()6разе11 Nеб , лрвлцжен от рефер€l{ция (препоръки) за добро изпълнение;

8.1.4,2. Списък на екипаа който ще участва в и:iпъJiнеяяето на поръчмта - (Образец Nэ ?). Към
слисъка са лрилоrкени Автобиографии на експертите (образец N98), демарации за нмичност и
ангажиравФст (Образец Nе9) и демарац!ц по Закова за защиm на лиЕIш{rе даняи (Образец ]ф] 0).

8.1.4.з, предстазено е заверево от ччастаика коп!lе на вмIlден лицсн:j за оцеrrка на
съответствието на инвествционните проекти dнли упрал<няване на стоителеff надзор по смисъJlа на
чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за усповяята и реда за издаване Еа Jlицен]и на консу,тmЕги за оцеЕка Ila
съответствието на иr{вестltllионните проекти и/иJlи упраr(няване на стоителен надзор, приета с
ПМС JФ 247 от 31.10.200З г.. пр}rдр}rкен от сплtсък на правоспособните фнзически лица - неразделна

8,1.4,4. Предстаsено е зiверено от учаýтника копие яа вzUIвдев сертификат за въаедена
интеФttраяа спстема lSO 900]:2008 за в}lедрена система за упрамеяrе на качество с обхзат на
деЙностrrэ по предмета на поръчката или еквив?щеlfгпо.

8,1.4.5. Представено е Удостоверение издадево от Днск за липса на доrryснаги нарушения по
ЗУТ и акговете по прилФането йу.

З[мючепuе - IIрсОсrпавепurfiе оm ,,Граluал.rrl Консулlt''ООД dокуменmu в ПJ.uк J{s 1
,,Довумепllrч за |оdбор, сьоrпвеmспlВаrп па a{,uсквоаuялrла за поlбор на вьзjtоrкurпем , съz,7асао
указалluяmа за учасrпuе в наапояu|аfпа опкрч!пп ,Фоцео!ра за сьзлаzапе на обiaесrпвеt|а порьчка

След мтО разгледа и провери съответств!rето ва докумеЕтите в fllик л9 l , вмючителпо и
догмнителяо представените , с изискванията за подбор fiа Възложителя комислtлта едияодушrrо взе
с.те/]ните решеtaия :

РЕШЕIIИЕ JlЪ t

На основаяие чл-68, a,1-10 от ЗО[I Комисйяга допуска до разглеr(дане на докумеЕгите в IIлик
.lФ 2 Еа следвrr:ге участtици :

l, ,ЛМЛ_Консу,тi'ЕООД
2. ЕТ,-НИКА-НинаХристова'.;
З. _Деомнд" ЕООД;
4. ОбедиIlевие,,Ди Ви - ЕС fiИ СИ"';
5.,,Рубйкон ИIDt{еЕеринг"ЕАД;
6. ,,СС КовсуJпJЕООД;
7. .,Ареа Проеь-т"ЕООД;
Е.,,ГрадrакIКовсуJп"ООД

_ Комисияга tlремина кьм разглеждане и оценка l{a докумеЕтЕте, сtDдьрrкащи се s ГL,гик Ns 2
,.Предложевис за изтrьлвение на поръчмта'' на допусватште }лiастници,

, l КопсmапаtlчЧ за ]lа!ччносП ч реdовносп на l1реdслпавенulпе в пrцк N9 2 dо^!!|lенrпч на
ооlryнопuпе учаспнuцu . п(жоченu в Указанuяmа за учаспluе в лп-6-I 2

1.1. "ВМJ_Ковсулт"ЕООД
Уqастникът е предстаsил попьлнепо от учrrстяика ,,Теюtическо предложепие'' Образец lЪ l Е ,T,6.1,2. от Умзаrrиrга за участие в Еастоящдта откр}rга процедурs. Представеното технич€ско
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пред{оiкение е изготвено а съотвsтствие с изискванията на ДокумеЕгацията за участие в отФиmта
процедура.

|-2. ЕТ"НИКА_НtrýаХрястова.
Участникът е представил попъляено от участтлика .,Техничесхо предложевие'. Образец Лs ] 8 ,

т,6,],2, от Указани-тта за участие в Еастояlцта открига лроцедура. Представевото техtlитlсско
прел!ожевие е излотвено в съответýтвие с изисквалияm на Доrryмеmацията за уqастие в откритата
процедура.

1.3. 
'Дэоrrвд"ЕООДУчаствt,tкьт е представиJI попълнено от участЕика ,,Техн ческо предпо)кеЕие'. Образец Л9 l Е ,

T.6_1_2. от Указанията за учlrспlе в Еасюящата ожриrа процедура. Представевото техяяческо
предlожение е tIзготвено в еъответствие с ш!искваmита на Доцlаrентациrгта за )ласlие в открштата
процедура.

1.4, обедп!ешЕе"дIr Вя_Ес пи си.
УчастtIикът е предстазtlJl попъллеЕо от участника ,,Те/,яич€ско предложеýие'. Обр&зец Ni 18 ,

T,6,1.2. от Указавията за участrtе в настоrщата отL?ита лроцедура. Представевото техяическо
предложеЕие е 1вготвено в съответстБие с изискванията на Докумеяmцията ]а участие в откритата
процедура.

1.5. "РубпкоЕИЕжешервrг''ЕАД
Участн}tкьт е представиJI попьпвено от участника !,Техническо предпожешие'' Образец l\! 18 ,

T.6.1.2, от Указаиията за участие в t{астоrlщата открита процедура. Представеното Texl{иtlecкo
предлФ{(eнйе е изготвеяо в съоlветствие с Изискванията fiа Докумеlrтацияm з участrtе в откритата
процедура.

1.6. ,СС Коrсулт"ЕООД
Участникът е предстаýил попълнено от учаСтпика,lТехяическо предlожепие'' Образец N9 I 8 ,

т.б,1,2. от Указsнията за участие в настоящата открита проце,Ilура. Представевоm техпическо
предr'lожение е изготвено в съответствие с пзисквалията на ДокумеЕтацriята за участие в открrfгата
процедура.

1-7.,,АреаПроекr''ЕООД
Участникът е предсmвил попълнеЕо от yrlacтmlкa,:Техяйческо предlтожеЕие'' образец N! 18 ,

T.6-1.2, от Указанлята зil учаспrе в настояшата ожрrга процедура. flрдставеното т€хническо
преjложенле е изготвено в съотв€тствие с l{зискваяrtята на Докумеmаlцята за участие в открrгата
процедура.

1.8. ,, ГрадЕакт Ко8суJгг'' ООД
Участникьт е представил погьлнеRо от участника -,Техни.Iеско предложевие'' Образец Лs l Е .

T.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открflд процедура, Представеното техЕическо
предlожение е изготвеяо в съответýтвие с изискванмта ва Докумеt{тацията за участие в откр}fгаm
процедур3.

комисrtяm пр€мина кьм ра:tглеждfl{е яа :.Техническото предложение,', Образец N! l8 на
допуснатите учirстницl{,

кратхо описаяие на техническrlге предJIожения на допуснатия участяик
1. *ВМл-коясчлт''

в предлагая лодход, шlан за работа п организацияl описани в техяичеl,;кото предложение
участникьт е оплсм адмиfiистативпа и техtlологичпа организация на работния процес, като е описм
подхода, коЙто ще прlшожил,Описанлt са администативвите деЙности, кокто це извърши лрfi
изrьлнение на договора.

Методолоrйя на сто[{гелния процес - Дейяостите , коию ще бъдsт извършвtrни от коцсуmавm
- строителен на]lзор Ло време на фазата на стрителствотоl целят да гараятират ! че излълнит1елят са в
съответствие с йзllскВанията на ЕъзложитеЛя, а когато стоителвите дейяости стартират и с работнr,iяпроект.Също така услугите , свързаЕи със строlfгелния надзор. които ще бълат лредоставяtrи в
рамките яа !влълнението на проекта целят да се Iармтират , че работите са и:}пъJIrlеЕи в сютветния
срок и бюджет.

по нататъх в своето предlожен!ц участrтикът е изброrrл задачите на стоитеJlния надзор.
Участникьт е описм всички актове и rIротоколи, докумеIпация t когто се състlшя по време настроителството . в съответствие с последователността на ст[юителяо-монтажяите работи,
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Участпикьт не е представил рaL:,пределение на човешвfrе ресурси и отговорностlmе на отделните
специалистлl по специ€lJтности, които ще участват в процеса на контрол на иi!пмняваните дейности.
Не е представено описание на мониторинm Еа методпе на !вIlълненве на главните видове СМР, Не
е описм дейяостиге. под,rежаllш на съгласумне и конФол на всички меропрRятия от
подго],вител н я период.

В стратегия за контрол върху технологичната последовятелност tlа строителните процесtj ,

опllýалll в технtiческото предложение участникьт е посоtмл следните целй и очаквали резугтати _
съзлаванс на спортtlо-треншровъчен комплекс на тер!fгорията на Общйliа Върбица, подобряване ва
rpaJ:lcмTa среда , културво-битовитс и жизнени услов!rя на населевието_ каqествено и срочно
изгълнен!lе на планираlfirте СМР. Учасflrяi,.ът е изброил дейностите, мероприятиFта и мерки . които
ще предпрuеме за постигаве на ц€лите и резултsтите. По наmтьft в своето изложение участнltкът е
изброил задмжепияй . които ще изпыlнява каm вадзор по време на изпьпясние на строt{телството.
Участниrьт е описм lt изброrJл лоrryсканt{яIа по време ка кlпълнението ва лроекта.

Система за оспryряване на качеството
ВМЛ -Консулт ЕООД ще спазва свояга Система за управление на качеството. Описва

последствияIа , които възнякват лри липсата на СУК, Във фирмата е crl",la въведеното Ьководство
за упра8Jtение tlа качеството t което олисва процесrгс ! приоритетите, идеЕгифицира
отговорностите и регулliра последователltостта на дейtяост!frе. Чрез ясно разпределенri
отговорности и идеrпифицираgll и стандартлзцраЕи процеси на сук, постиженията на проекта
могат да бъдат гара.lгирани в изискваяото качество и в pirмxпTe на очаквани, срок,

По нататък в иrlоrкеЕието си участникьт е описал мерки за опазване на околна среда и
управление на риска. Изброил е рискове , които могат да възникfiат по време на строителството l
вероятносlта да въз[lикне този риск и мерките . коrfго ще бъдат лредприети за пр€одоляването или
предотвратrrвавето му,

В техfiическото си лредложенrtе участлlикът не е олисм всичк!, стълки по упрaDкняването ва
контрол. както върху стогтелните материали и язделия и тr\яою съответствие па техническите
изискваraия на проекта: lre е обърнато вЕимакис на ритмичността на тяхното лостаsяне, начин яа
складиране, начин на влагатtе, изпитмия и др.Не сд посочени методьт за работа при устаяовяване на
несъответствIля flа стоителяите материми Л изделия с техяическlfrе изискваllи.я Еа проекта и
ко}fФольт по подмяната или корекцшша tлv, Участникът е посочlоI общо и блавкетно в
обяснителната записка от техви.lеското си пред,rожение стратефята за коыrрол по видовете Смр,
лйлсва описана последователността на тяхяото изпинение, в съответствие с изискванията на
техвическата доI\:умеЕтаLця.
2. Ет.никА-нппахDшсrова"

В предIагаН подход, fL,Iati за работа И организация! опLiс!!ни в техяическото пре?ъlожение
участнякът в част ВъведенItе уqас,lъ!жът е да.it кратко описаЕие на проекта . както и 1,1елите и
резуjпат{rе , коrго ще бъдат постилвати в резl.лтат на изпыDtение на договора. Описаrти са детайлно
конкретн}rтв задачи на изпълtlцIеля общи задь,iжевия и зФlълхенпя, проlrзтичащи от ЗУТ и
подзакоЕовата нормативна уредба в областта на строl{телството.

В опl{саrrие на дейностите , подJtежаIци на коrгрол при излъJrа€ние на СМР участt{икьт е описал
организация на работsта сй ! KliKTo и комуникац!tн на консултан-rа с възлоr(итеJв и ocтaнajlпTe
)ластн!]цв в процеса на реми]ираяе на проекга.

основните организационви мерки l които преrщижда са - запознаваrtе с отговорностите и
зальлженI{ята на участl{иците в стоителяйя процес, поссце}lпя на стоит€лвата площадка и контрол ,
кон,rрол по изпъляение падоговора за стоrпелството.

основнйте задачи , вмючени в предмеm на обществената поръчка са - упражнrване на
стоителеЕ н4цзор по зреме на строителството до приемане и въвеждаке на обекfа в ексrrлоаталия,
нзIтьfiение на функциите на координатор ло безоласност и здраве, пмво геодезическо заснемане
на обекга н довеждэщаm ияфрастукryра и.lотвяне технически паспорт, ков.rрол по време на
орa?низационните цроцеси.

участнrtкът изчерпателво е оплlса],Iи и:}броил последователността яа изискуем}lте по закол
докумеrrmцшl за обекг4 като е спазено изисквавето за техяологично обусловената
последователност на Смр и свързаtiите с тл( подготвителt и дейности.

мовиlоринI на метоjt fге за изпълнепие на главните влrдове смр
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На всеки едия gтап от строите_qниrl IIроцес от Е!пъJIнителя ще бъде изпсмво да пр€пстади
техвиката и оборудването , lrэето щ€ бъде използваяо , яачин на оФаждаве , обезопасяване .

сигнiul}tзирани и осиryрявfi{е на проходимост на гражданmе ! ttзточници нА материlljlи, вачин на

укрепване и съхравение на съществуващите ел и Вик иrстмации, механизаLияm , която ще се
използЕа е др, Горното ще бъде анмrfзираЕо от СН и съгласуваяо с възложителл.МgгодLfге на
изпълнение ще бъдат подlагани на постоянея мояиrоринг от сцава на представителите на
надзорния екил. като всяко отмоненяе ще се и пtсква ]а бъде кор}rлираЕо.

Дейности , подлежащп на ковтол по време на подготвитеJшйя перllод
Изfотвяне на лротокол,}[s l за предавапе и прпемане яа одобреЕия прект и вjulзлото в с!lла

разрешение за строеж;
Времеffi Io строl{гелство;
Временнц оФаждеяиr;
Временно ел.захранване; и др.
Участник-ьт в табллrчеЕ вид е представlt l работвата си програма, както и е описм в

подробности осповtпrге дсйности ! които ще изrьлцява консугтантьт по време на изпъ.,lнение на
договора.

Описани сs в детайли задыlженияm, отIоворвостите на il'tючовите експерти 1 мкго и
координацията меrtцу тяr(.предсmв€я е Фафих за изпъ]lнение Еа освовните дейlJости , какго и
Фафик на заетост па мючовнте екслерц и rрафим на заетост на същrге-

Стратегия за кокгрол върху технологичяата последователяост на стоителните процеси,
описаяи в техаическOто предлоr<едде

Участникьт разполага със сястема за улравление на мчесmото и в подробности е описана
методологията за осъlцестаяваtiе ва коtпрол и ет rlfге й. КонФолът ще се извършва на ниво фирма
и на ниво еRип.

Методи на коtfФол
Метод на прёдварителен кокФол
Метод на текущ всеобхватен ковтол
ПредсmвеЕи са основнmе действпя и система по упраrкняване на коtпрол за проверка на

място и ло дох},меt|ти на каqеството на вложениrе строителнri матери?ши и йзделия, какгои
методите на изпитваяия-

Уqасrъикьт е предстаýил в детаiьчи статегията 1 която ще приложи и действияй , коtлго це
предприеме прll несъответствие на стоЕтелнпте мmериаJIя и IадеJIи, с техническите и:}искаания па
llpoeKTa.

Представена е стратегия за коl{грол по видове СМР и fiоследоватеriността на тяхното
изпьлнение в съответствие с техническата докупrcнтацйя-

По нататъх в из,'rожевйето си )лlастникът е описaш упраыlението яа риска. Изброил е рисхове ,
които могат да възникllат по време на ý,ryоLfт€лството , вероятността да възяrlкке този риск и
]tlерките : кошго ще бъдат предприети за пр€одол,{ването или предотвратяванfiо му.

З.''Деомпд'' ЕООЛ
В описание яа дейностшге , които ще коrпролира строителния Еадвор ! uри изIlъllнение на

предвидените смр ]л{астциýът е посочял четйри аспекта в дейността на надзора - качествен
хонто& количествев коrrгрол , наблюдеrrио на напредъка , яаблюдепие на бюджета.

участкикът е опllс!ш задачl,fте, за които ше бъде сrгговорен строптеляия надзор по време на
изпьлненtле на договора,

Конкретt {ге дейнос'rи по осъществяване на стоггелвия надзор ччастникьт е обедишrл в
сле;lните групи

Съгласування със стоителяi
Управ,,tение на договора;
С истема за управление на качество l о;
Коrтrрол на количествата;
Наблюдения и докл4циi
Систелв заупрsвление на проекm;
Преглед на базите на строигеля и оборудваяето в тя-.(
одобреняе и контрол яа изпълнените рабоlт от стоителя
Дейности по завършвале на строежа-
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Към всяка адна от групrте е изброил деr'аствиfiа.коию ще предприеме,
В мониториfiг Еа методиге за изlтьJl}lение на СМР участrrикьт е изброил докумснтите , които

ще бъдат съставяни по време на с,rроителството l а LlMeHHo Протокол образец Nа 2, Констативен
протокол образец.}I9 з , Гlротокол образец N! 4. Протоколl! образец J{s lO,i l , 12,14,15 по Наредбата
за съставяне на iti-Toвe и протоколи ло време на строителството . техяически паспорт, докумевтп по
пз,:lававе на удостоверение по чл.52.а,1.5 от ЗКИР, окончателен доклад на строитеrЕи, надзор )
пълно стоЕтелнО досие ва обекга. В своето изложеlше ччастникьт не е описм Дкгове образцп
N! 5,6.17_ KorlTo са задъ,lDкirгелtlи за съставяве по време Еа строителството1 както и яе са посочени u
деЙствияIа по лроверка и съгласуване на екзекутйвна док?1,/меиmцяя.

по нататък в ttзJIожевието си rlастникьт наЙ-общо е посочIr.rI , чс щ€ анализира
информацlлята от контрола на каqеството и количеството на работйте, нsпредъм на работите , броя
на работниците на строягелЯ и т,н- За,цьJDкение на сц)оrтелния надзор е ла Bi,eмe Mepк}r за
яаNiаляване на въздействието на строитеJIството върху околЁата среда ! какtо и за fiредпрйемане на
Mepkll за осигvряване на условrя за безопасностна туда.

Посочеfiо е съдържалието на оt(о}lчателtlия дою.Iад по чл.l68 от ЗУТ.
описание на дейностите , подлежащи на контол и съгласув€lне в подrотвителния период

участниlсьт е олисм дейностите по конгрол , коиго Сн ще извършва през целия период на
ИЗrЬЛНеНИе На ДОГОВОРа ! а не конкретяо по време на подготвптелните работи.

В разпреде-|tеtflrе lla човешкиге ресурси п отговорности в екипа на СН участ}rихът е посочиJt
з:l,цъJlженllята и отговорtlостите на ruпочовите експерти , по не е представено рrвлределението яа
същите по времс на изпъJlвение на договора , график за тяхната заетост и координация.

В статегиЯ за коIIФоЛ върху технологичната последователност на сIроителните процеси
участllикът е посочl!п . че на контол подJ!ежат всички материми , вJIалани в стоежд , като за qаст
от тях ще се изискват Mocтpll . които це подчежат на одобрение и от възложктеJlr.всеки вложен
лродуh-т ще се прrцlружава с дек.IараLця за съответствие . за доказБане на качсствmý на
материЕците ще се използват рЕlзJlични изпитвания ! те се правят от лицензирани лабораторttи за
стоителни издеJшrl и матерt{али. По време на стоителството експертите от екппа на Сн ще
коrIгролпрат начина на склаlиране l{а сlроt{телните материали и цзделия на обекга- тяхното
опазване И недопускаяе на нарvшения във формаm , вида И други същественri
покдители.участникьт разполlга със Сук и отгоsорносlта за качеството ва излълнявitвите смр
пада върху обектовия технически ръководптели зависи от неговата взпскателност и дисциплина за
спазване на техliологичната последователност процесите.
4.обеддвсЕпе .. дш ВIl _Ес пи сjи"

в начмФто на техяическото си предложеЕяе участникьт е направил комеrпар хо r,ехяическета
с пеtцфикащ{я.

в последовате]1ност за изготвяне на изиекуемата ло зitкоll докумектация за обекта учасп{икьт
е лосочил съставrне на протокол за откриваве на стоителпа площадка и определяне на строителна
линия и Hllвo l{ заверка на заповедна кRига, Посочил е че възложителят илц упьлномощено от неIо
лrlце предвilрителво изготвя и предава на стоlпсля информационна табела за стоежа . както е
посочил и зздъJDкцтегното Й съдържание. Оrпiсдl е кои са участвицлrге в сlроиrcлството.огбелязм
е начпна на съставяяе на актове и протоколи по Наредба l\ъ З . какго и )ластниците при съставянето.
по яататък в изложението си е обърнм вниltlание и е лосочил съдържалието на оковчателния
доклад по +п. | 68 от ЗУТ. Технtlческия паспортt Екзекутивната доl(умевтация. J[rrпсва изброяваяе ва
актовете ll протоколИте ! коllго се съставfi пО време на стоителстВото , съгласно Наредба N9З ,
както ll тяхната посJlе.[овател ност.

описанrrе на дейност!lте, koltтo ще коктролира сцои.rелни, надзор при изпьлнение Rа Смр
_Законосъобразно започване на строс;ка;
-пълнота е правtlлно съставяпе на актовете и протоколите по време на стоыr€лството;

_ _ качество на влаганите строителняте материми п лздеJrия и с,l,ответствиеru ям с нормите за

, ,л- 
Изlълчеllе на строежите . съобра:tно одобренrllе инвестиционни проекти и изискБitнията по

чл.I69.ал.l и 2,3УТ/;
-коЕтрол по спазване на условиJrm за безопасност на 1руда. съгласно лроекm за безопасност и

здраuе;
_недопускане ва увреr(дане па трети лица Il пмотй вследствие на строцтелството;
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-Годност на строе)I(а за въвехцане в експлоатация;
-Изготвяне на техвлчески паспорт на стоока;
участникът е описа],I действията , които ще бъдат извършеяи за ре?uIизацията на

гореI]осочените дейяости.
Описание на моЕиторияlа яа мЕтодите на нзпьJпJение на глrвЕmе видове СМР
участникьт яай-обшо е отбелязм, че ще изпълнява коrтrрол върху качеството на работа на

изпълнителя и проверка на веряостта на резултат!lте от направените l':!литваIlllя за коЕтол на
качеството м вJIожените строителяи Maтepиалll и изделия.

ще се rзисква от страна на Стропгеля осиryряване на съдействие, инс lруме}frи,машиниl
работна ръка и материа,,Lи,

Липсва описавие на мониторинг на методите на изгыIненЕе ва главните видове СМР.
оrrfiсание на дейЕостите . подлежацй на съгласуване и ко}rrрол на всtlчки меролрlrягия от

подготвrгелния период е изброено :

- Осиryряsане на помещения за персоваlа:
- Осиц/рrваве на огра]кдеtlля /сигваrrизация/ ;
_ Осигуряв rе на Разрешения за отсичане fiа дървеm;
_ Осигуряване и съллас)ваве Еа временна организа]ця на дsижението;
- Осиryряване на разрешеяие за движение на строителнаm механизаtlи'r по цеl{грмни,ге

граllски частиi
- Осиryряване на разрешеяие за депо}lиране на земня маýи и строштеJIяи отпадъци;
_ Осиryряваве на инстр},ктаж на персопала;
- Уведомяване на ексrutоатztциоЕните друж€ства за графика местата на рабоm ло отделните

пJlощадки:
- Уsедомяваяе на аварийвшге слуЕ(би за тафика и затворените улиl]д;трФiспорт на техяика и

персонм,
В разпределение на човешкtlте ресурси и отговорности в екипа !Iа СН учас,п{икьт е посочил

зддъJiженията !t отtоворностите на к,lючовите експерти , но не е предсmвено разпределението на
същите по Bpelle на изпълпение на договора , тафик за тяхнатs заетост и коордивация,

участниrr-ьт е описм вс!rчки стъпки no уuражняванgго на контрол! kalffo върху строlfгелнпге
материа]Tи И изделия и тяхното съответствие на техвIfiескпте изисtвания fiа проекrв, така я
рl{гмичността на тяхното доставяне, НаЧИН На СК].tаДИРаНе, начин fiа влаfаяе,изпrтвавия.ПосочиJI е
метод за работа при установяваяе tlа несьответствия Еа стоителните матеря lи и изделия с
технl]ческлrте нзискваяия на проекта и контрол по подмяната ll корешщлта им, Участниl.ьт вай-обшо
е лосочил в обясЕггелната записка от техпическото си пред'Iожение статегията за контрол по
видов€те сМР и последователfiостта на ]rxнo,tl) изпыlнение.
5."РvбЕкод ицеже8еDхЕг"ЕАл

в нача,,lото на техЕическото си предложение ]ластникьт е нirпрaввл коментар по техвическаm
спеtрlфикация.

В последователяост за изготвяне lJa изискуемата по закон докумеmацня за обекта участникьт
е посочлlJI съставяяе на лротокол за oтkpllBaнe на строtiтеляа tllощадка и определяве на стоителна
л!lния и Hlt8o и заверка на заповедна книга. Посочил е че възJIожителят иJIи упъJlвомощено от вею
лице предварлпелнО изготвя и предава на строителя иЕформациоfiна mбела за строежа , както е
посочил и зддьпжлпеЛното й съдърх(ание. Описал е кои са }лlастниците в строителството,оIбелязал
е начияа на съставrlяе на iтoвe и протоколи по Наредбs Лъ 3 , kal(гo и )вастницшге при съставянето.
По нататък в изложението сн е обърнaш внимztяие и е посочил съдържаниgго ка окончат€лtтия
домад по Lц.l б8 от ЗУТ, Техrrическия паспорт, ЕкзеýоЕвната докумеmflшя, Липсва изброяване на

сговете и проюколитЕ : които се съставят по време tlat с'Фоителствоm , съгласяо Наредба lygз ,
както l, тяхната последователност-

Описание на дейЕостr.пе, които це ковтролира стоитеJп{пя надзор flри излълнеяие Еа СМР
_Зако!lосъобра?но змочване на строежа;
-пь,rнота е правиJшо Смтавяне на актовете и протоколите по време на стоиrслс,rвото;

_ _ качество па маrаяите стоителнцте матерлlали и !вделвя и съответствиеlu им с нормите за
безопаспост;

. __- 
изпъляенпе на строеж]fге , съобразно одобренr-fгЕ Еввестиционви проекти и изисквalниятzt по

чл.169,ал.l и 2 /ЗУТ/:
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-Кон,Фол по спазвале на чсловияm ]а безопасllост на труда, съгласно проеrга за безопасЕост и
эдраJе;

-недогryскане на увреr(цztне ка тети лица rt имоти вследствие ва строитеJIс.rвчю;
-Годност ва сфо€жа за въвеr(даяе в ексгиоатаllиrl:
_Излотвяriе на техяически паспорт на строежа;
участrrикът е огисал действиrта ! които ще бъдат извършени за реализаllията на

горепосочените дейности.
Описание на lоtlиторинга на llrетодите на изпъJlнение lrа глalвнцте видове СМР
участникът вай-общо е отбелязал, че ще изтгълнява ко!fфол върху каqеството на работа на

изгьлнителя и проаерка на верностга на резулIатите от iлаправенtjrе изппгваяия за коrlФол иа
качеството на можеl.lrте строителни матерлми и tfjделия.

ще се rвисква от страва на Строителя осиryряване на съдествяе, лtнсrрумеfiти,машиt]и,
работна ръка и материми.

JI!псва оrмсание на моtlиторинг на методrlте ва изrмнеllие на главtIцте видове Смр.
Описание на дейностите , подлФкащи ва съгласувале и контрол на sспчки мероприятия от

подготв!тrелн!бl период е изброено :

_ Осиryрrване на помешения за персонаlrа;
- Осrrц/ряване на ограждения /силнмtlзация/;
_ Осигуряваяе ва РазрешениJI за отсичане на дървета;
_ Осrrгуряване u съaласуване на временна орmнизаtоI, Еа движението;
- Ослryряване на разрешение за лвижение на строителната мемнизация llo центра],Iяите

Фадски части;
- Осигуряване на р&зрешенйе за депониране на земt{и маси и строllтелни отrrацъци;
- Осrгуряване на lшстJпftж на персонма;
_ Уведомяваве на експлоаmцLlонttите дружества за лрафика местаrа fiа работа по отделнитс

ll],lошацrrи;
- Уведомявэfiе на авариЙнLпе служби за графим и затворенfiтt уJIици;Тра+tспорг яа техника и

персонiц.
В разпредеl]ение на човешките ресурси и отlоворности в екипа Еа СН участtIикьт е посочил

задьцженията и отговорвостите на мIочовите експерти ! но tle е представено рal:!пределението на
същите по време на иi}гыrце!ll{е яа доповора . графпк за тяхяата заетост и lФордlfl{аllия.

Участнякът е описал всичкв стъпки по упрФкняв&rето ва контол! както върху строmелни.fе
материми ll изделия и тяхяото съответствие ва техническите изисквания ва проекта, там и
рrrмичността яа тяхното доставяflе) начив на сЕпадпране! начин lta s!,rаmне.изпитваЕия.посочил е
метод за работа пр!l усmновяване на llесъотвеItтвия на строптелните материали и изделия с
техяиqескrге изискванвя на проекта и контол по подмяпаm и кореlrцията им. Участникьт най-общо
е посочил В обrсtlIlтелпаm записм от теюlическото crt предпожевие стратеIията за конrрол по
в}цовете смр и последовmелността на тяr.ноrо изпьJIнение.

6."сс ковсчлт" Еоол
УчастшФ(ът а техни.Iеското си прсдlожение е записм ,че ще излълЕи действията съгласно

разпоредбr{ге на ллаза девета от ЗУТ по време на стоrпелството и е изброил деЙствttяrа.Също така
ще осъulествява коЕIрол ка строmелнtfге продукm : влагани в стоежа и на извършенtrге смр,сс-
консулт ще лзпълЕи замючптелните етапи на изsършената услуга каю състави и предаде
окончателен доклад съгласно чл,168 от Зут и технически паспорт на стоежа н ще предсmви в
ДНСК всичкп яеобходнми док},1{енти за въвеждаве па обекта в ех"-оаrоч* , *"*- , щ" yu""a"u 

"работата па ДържавЕата приспrателна комисия.
най-общо с лредстаrил задължениJrта на експертите . която ще участват црп изпьlнеЕието на

обществената поръчка.
В стратегtlя за контол върх} технологиЕaната гtоследоватеJшост

описани в техн!rческото предпожение е описа,,r действияга , копто ще
обекга и въвеждането му в експлоатациrl , а именло :

на сцоителните лроцеси,
езвършн до пр€дlваяе 1.1a

- Съгласуване на кмендарен график за изтIъJrневие на cMpt представени от сrроителя;
- АкгуализираЕе и оfгимизиране яа календарния графи за изльпение на Смрl
- Koltlpo_,lиpaнe на и,rпыIнениgто на c\4Pi
- Съгласуване на всички промепи в орга}хllаLцята и итlълнението па cTpo!пeJtcTBoTo;

lб



- Издаване на предrrис;rлие за работитеl количеството и срока за и:tпъляение10 иnt;
_ Проверка и одобряваяе на отчетите на сцоиlЕJUl за хода на изгьлнението на договора;
- Коirrролиране на реаtяо извършеЕите СМР:

7."ADea пDоекг" ЕооД
Уqастникът в техническото си пред.ложение е заппсм ,че ще и:}пъ,rlви действията съгласно

рiвпоредбите на глава девета от ЗУТ по Bpeit9 лtа строtfгелството н е изброил действияm.Също Talia
ще осъцествява KoHTpoJl на строит€лЕите лродукг}l . вJlагани в строежа и на извършените
СМР.КоясуJгaаrтьт ще съ?даде прtшила за съставяне на актове и протоколtl по Bpeire на
строlfтелството. Ще осъшествява кокФол l{a изпълнените СМР , спазваtlе lla п:tискваниJIта fа
безопасни л здравословни условия на туд. За горепосочеrflrге дейности , коиm ще извършва
строигелния надзор по време на изIтьлненliето па договора l участниrьт е предстааил
действията_коиго ще бъдат извършеяи. меркrге които ще се предлриемат.

Участникьт е представил описание на отговорностите и задълженията на експертите _ които
ще }частаат при изпълнението на обществеяата поръчка.

УчастнItкьт не е оп1-1сал всички стъпки по упрФкнява}iето на контол- както върху
стоmелrп{rе материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания tra проекта,
така и ритмичяостта на тяхното доставяве, ЕаЕtин ва сlФадиране. начия яа &]lагаяе, изпrrваrlия.Не е
посочил метод за работа при устаяовяваЁе ва несъответствия на стоителнпте пtатери€tли и изделия с
техническите изисквания на проекIа и коI.трол по подмяната и корекц1,1ята им, Участникьт е
представиJl в обяснителната за'lиска от технltческото си предложение статегията за контрол по
видовете смр и посlедователността на iL!л
8."ГDrдпдкт кошсчлт" оол

В предlаrаfi подход, плаg за работа и оргаяиз9цияl описани в техяическото предложеr{ие
участиикът в част Вьведение участяикьт е дм краrко описание Ilа проекm : както и цеJlите и
резултат},rге , които ше бъдат постиIнати в резуiтат на r{]гьqнеЕие на логовора. описани са детайлно
коlfiiретните задачи на изпыrнителя общи задьлжения и задъ.Jiженrlя _ произтичащи от Зут и
подзаконовата нормативна ур€дба в областlа на строителствоm,

В описаФtе на деiлностите . подлежащи на коlrгрол прй изrгьлневие на СМР участникьт е олисал
организация на работата си ! както и коltlуникации ira консултаl{тal с въмоiкителя и останмите
участници в процеса на реализ!rраяе на проекта-

основнr,t'ге организациовяи мерки 1 които прещиr(ца са - запознаване g оuuвчрнOсrиlе и
задьлженlлята на участняците в о,Фоителния процес, посещеЕиJr на стоителната тшIоlцадка и контрол ,
коtfгрол по излълненltе fiа договора vr стоIiтеiството.

OcHoBHtlTe за*lачи ! включени в предмета на общсствената поръчка са - уlIрахллване яа
стоителен надзор по време на стоителството до приемане п въвеждане на обекпt в експлоаmция,
излъJIнение на фуяхr]иите |lа координатор по безопасност и здраве, пыlно геодезическо засяемане
па обекта и довеrкдащата ияфрастру[.r_vра, изIотвrне техяическн паспорт! конrрол по времо на
органлf]ацио н ните процеси.

участникът изчергlателно е описали изброил последователilосlта на изискуеllите Ео закон
документация за обекrа. като е (l|irзЕно изискмнею за техволоrично обчсловената
лосiедователност на смР и свързаш,fге с тях подготвшеJlни дейности.

мониториfiг на методите за изпъ.лневие на гJlавниге видове смр
На всекп едия етап от стоитеlIJия процес от изпышитеJя ще бъде изискаIJо да предстrrви -

техниката И оборудвянетО , което це бъде излолзванО . яачин на ограждано , обезоласяване ,
сиrна]Tизирани l! осиryряваяе на проходимост на Фаждat}lите, източвици на мsтериали, начин на
укрепване И съхраlrение ка съществуващите ел и вltк инета,rации, механизацията , която ще се
изгrолзва е др, Горноm ще бъде анмизирано от Сн и съгласувапо с възложителя-методите на
излълнение ще бъдат подщагапи на постоянен мониториIrг от страЕа на предстiвtттелите на
надзорния екип! като всяко отклонение ще се излrсква да бъде коригирано,

Олrrcани са и дейвоств ! подлежащи на коfiтрол по време на подготвителЕiя tlериол
участникьт в табл}tчея вrц е представил работната си програма , kмlo и е описiui в

подробвости осноаяите дейности ! които ще изгьлнява консулгантът по Bpe|lte яа изIьлневие fiа
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Оллсани са в деmйJIи задължевияп\ оттоворвостите ва кIrючовите експерт!l , както 11

коордI{нацLlята ме)rцу тях.представен е графих за изпълнение на освовните дейности , както и
график на заетост на кJ,lючовите експеЕпн и rрафика tla заеIост ва същите.

С],ратегlrя за коЕrрол върху технолог[l.lната последователвост на сто!,lгелните процеси.
описани в техяическоm лредложение

Участниi,ьт разполага със система за управ,,lение на качеството и в подро6ýости е описана
методолоrrrята за осъществяване Еа tонтрол и етап}пе й, КонФолът ще се пзвършва на ниво фирма

Представеви са основните действяя и система по упра)княsане на конIрол за проsерка на
място и по докумепти на качестБото на вложените стройтеляи матер!{аJrи и изделия, както ш

методите на нзлитвания.
Участкихът е представил в детайjIи стратегията l която ще приrтожи и действиfiа , Kolfтo ще

предприеме при несъотаетствие яа стоителните материми и изделяя с техяItческите изискв?tния на
проекта.

Предс'гавена е стратегия за ковтол по видове СМР и последователността на тяхното
изпълнеriие в съответстЕ|ие с технлческата докумеl{rация.

комисlrrга продьлжи своята работа на l6.12.2014 годляа от l0:00 часа.
I. оцеrraа Е' техЕrq€сквт€ оФеDт! по Еоказател.. техЕшческо trDедлоrкеЕtlе.. -ш1. Оценка но оферrпаlrла но ,ВМЛ-Консулп"ЕООД по показaЙпе.|l ,,Техt uческо

преdлоJкецае"-П2
1.1.Подпоказател _ Предлагдн подход l плдв ва работа s оргаsпзацrrя

теlIlяqеското предло,liенв€
Участникът е описiul детайлно последователвостта на изготвяне ва доiамевтацията за обекта,

съобразена с технологичната последователност fiа сlроLrтелно-моllтаJкнrпе работи, Опl{см е
дейностrпе. които ше контолира стоrrcлнr,ur надзор при tlзrьлIlение на предвидеЕите строt{телно-
монтажни работй на обекта но не е представил не е разпределеяие на човешките ресурси и
отговорностите на отдепните специмисти по специiшпости, ко!{то ще участмт в процеса Еа коtlгроrl
на изпъJlllrlваните дейности. Lle е предста_вено опlлсание на мониторияла на методцте на изпълнение
на главllите видове Смр. Не е описм дейностнте, подJIежаtци на сьrласуване и коt{грол на всичl(и
Il еро приJlтиJl от подготвителния период,

В преlвuа йа zорепосоqеноr о оферпаrпа по.t,чава за наспояu(a|я поОпоказо еlt - L,L
1.2.Подцохазsтел- Стрrтеrвя за коЕтрол върху техпологшчЕата последователЕоет ца

строrr€лпЕте процесll, опЕсавв в техltвч€сЕото предложев!е
В техническото си лредlожение участникът Ее е оппсzш всички стъцки по JпrрDкIIяваЕето

lla коlттролt както върху сц)оителtите материlши и изделия и тяхllото съответствие Еа
техЕпческите ltзисквация ва проеI(та, не е обърЕато вЕимztние на рптмичвостта Еа тл(ното
доставяве. ЕаrIцЕ Ilа скJlадирatЦе! Itatll{ц Еа влrlгаIlеt изIrитЕlttиll и др.Не са посочеЕи методът
за работа при уставовяв!tяс ва весъответствия яа строителЕите матери,lлп и издеiшя с
техлическите изискваЕIiя Еа Ероекта и коFгро.път по подмяЕата иiи корекцпrгта им.
УчастЕлкът е посо!мл обцо и блаякsтво в обясЕlтгеJтЕата зzцIисм от техЕиIIеското си
предложеЕие стратегиаlа за коптрол uо видовете СМР, лшIсва описаllа последоватеIIЕостта
на тяхЕото изпълнениеj в съответствис с изяскваIплята па техЕическата доIqrllентация.

в преlвud на zорепосо,rенurпе Фаtо ч оферпшrп лло,,цчава за лосrпоялцця поопокезапrел -
Оценкаmа m оферпlапа ,1l) показапе]l ,.Технчческо npei)ltoaceHue" Л2 се съdцtэtса в оценumелаt

]luсlп N9] , неразёе]lна часп аm н.rcпояцл|я проmокоl

2, Оцёпка па оферпаrrtа но ЕТ.IIIIК4-Еh а Хрпспова'' по ллокспm4л ,,Техiцческо
преd,'lо1rcепuе "-П2

2.1.Подпока!атG,,l - Предлагдв подход ! плап ва работа ц оргsпп3ацIrя , oпBcattв в
техпшч€ското пре&'lожепше
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УчастIттrкът е посо.Olл лъmtата последователяост па изfотвяЕе Ira изискчемата ло закон
док}меЕтация за обекта, като е спазеt о изисквапето за техяоJtогиlulо обус_qовеЕа
последоватеjIIlост Еа сц)оитеп{ите и моЕтzопtи процеси и свързаЕите с тях подготвителпи
дейт]ости,Представил е разпредеJlепие Еа човеIпките ресурси и отговорЕостите Еа отдолЕите
специzшllсти по слециr!Jlности, които ше участват в процеса Еа коЕтро,ц ва изпълвяааните
дейfiости, В техническото Irредложеtiие УчастЕикьт е посочйл описмие lta дейЕостите,
които ще KoETpo.IIиpa строителяия Еадзор при пзпълнеIlие Еа предв.lдените строитеJшо-
монтauкяи работи па обекта, опtlсаЕие на мо!lиториЕга Еа методите па изпьJIЕеЕие па
г-qzвfiите вLlдове СМР. описмие Еа дейI{остите, подлежац!l ва съглас)rваяе и коЕтрол па
всички мероllриятйJI от подготвителЕиJI период.

В предв!д па горепосочеяото офертата получав5 за настояцllя подпоказдтe.,r - 50 т.
2.2.Подпоказате.1 - Стратегsя за r(оIrтрол върту технологЕчIlата последомтелЕост Еа

строштелllltте проц€сlt, оппс8яа вт€хпIlческото предложешае
Участниr'-ьт е описал всички стъпкrl по упражияването на яонтрол, KirKTo върху строителя!пе

Ilатериfu]и ll лзделlля п тяхното съответствие на техяическите изliсквания на проекта. така и
ритмичността на тяхното доставяне1 начllп на скJlадиране, начltн на влаIане,изпитван}rя.Посочrап е
метод за работа при усmновяване на несъответствия ва строителяите материми и изделllJI с
техническите изисквания на проеR-та и конФол ло подмяната и корекциrга им. Участникът подробно
е лосочил в обяснлlтелната записка от техяическото си пред,!ожепие стратеrията за кон]рол по
видовете Смр и лослеловател|lостта на тяхното изпълнение.

В предвrд ва горепосочеЕЕте фrктш офертата получава ]а пастоящяя подпоказател -
50 т.

Оцепкаmа па оферпаrпа по показаmел ,.Технчческо преёпоlсенuе" П2 се съdърэlса в
оцеIluпеjtен -:luclfi Лi!] , неразdе!п!а часй оIl наспояцuя пропокол.

3. Оце ка па оферrпаrrlа па ,,Деd uО"ЕООД по похазаtпеJ,t ,,Тех чческо преа.rох!се uе''-П2
3.1.Подпоказате.r - Предлагап подход , плав па работа п оргаЕвзацпя , оппсапд в

техявческото предложепп€
Участникьт е изброил докумеllтите , които ще бъдат състаяяни по време на стоителството - а

пменно - Протокол образец N9 2, Конс]ативен протокол образец Nе 3 . Гlротокол образец N! 4.
Про-rоколи образец N! l0.I ] , I2,I4,] 5 по наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството . технически паспорт: докупlеfiти по издавапе на удостOверение ло +п.52.м-5 от
ЗКИР, окончател9в докJrщ на стоителния надзор , пъ]r}rо стоително досие на обекта. В своето
из,lоженле участникът не е описал Актове образшr Л! 5.6.17, коиaо са задължиI.елни за съставяяе по
време на строителството1 както и не са lIосоченя и действията по проверка и съгласуване на
екзек,\"пlвIlа документация. В рi!:tllределеЕве на човешкиlе р€сурси,r отrоворвости в еюша на сН
участвикьт е посочtчl задъ,лi(енияfа и отоворностите на ЕIlючовIlте експертlл . но не е представено
разпределението па същllте по Bpente на и:iпъляение на договора . график за тяхната заетост и
координац!tя. Не е представено олисание яа мовиторинга на методите на изпълнение на главtllпе
видо3е СМР, Оппсаяле на дейfiостите . подlежащи на контрол и съгласуване в подготвителния
периоj ]ластн1.1кь], е описал дейностrге по контрол , коIrго СН ще извър[rва пр€з целия период r,Iа

изгьгtiение ва доlовора , а не korrl(peтHo по време яа подIотвитеqните рtlботй.
В преdвuО ха zорепосочепоrrtо оФерпапа по:aучава эа ласmояаlчя поlповцrапр1- Ln.
З,2.Подпокдзатеq- Стратегllя за коптрол върrт теrЕологшrrrrта поа.Iедователпост !д

строателппте процеСll, опЕсаЕв в техпач€ското предлоrк€Еяе
В техir]lческото сх пре&lожеtlлlе участнllкът Ее е описап всички сlъпки по упрfuФIяваЕето

Еа контрол, кмто върху строlfгелЕите материаJIи и изделия и тяхпQто съответствие яа
техЕическите изисквalвиJl Еа проекта, ве е обърнато вяпмzlttие lla ритмпtIвостта Еа тrпвото
достЕrвяне: ItачиЕ на складдраIlе, I]ачпfi на влагаяе! изпIfгФrия и др.I,Iе са лосочеIlи методът
за работа при установявапе ма несъответстви' ва строителЕите материaIJIи и изделия с
техltllческите изискваншl Еа прое(та и коtlIрольт пQ llоJпtlяЕата цли корекцпята им.
участцпкът е посочял общо и бланкетво в обясtltflеJЕата зfiIиска от ,lEхlшческото си
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преJl2,IожеЕие Фратегяята за коЕтрол цо видовете СМР, "1ипсва описава последователЕостта
ва тжното йзпълl{еtlие! в съответствие с цзисквавията на техвическата докумеЕтация.

В преlвuo па zорепосочеяulйе факmu оФерmаmо по.lучава 3а пасrпояu|чл поdпокll1аrпе:l -
ОцаLкаrпа па оферпапа по показопеJl ,,Технчческо преdlохе,lче" П2 се съdърэ!са в оценцпеllен

плс]п ЛФ ] , неразdе.rна часпl оп наспоящ]lя hролпоко:l,

4. Оцеllка а оферппmа la Обеiuце ае ,Дu Ва - Ес Па Сч'' ло показаrпе1 ,rехнuчесkо
lrреiло сепuе"-П2

4.1.Подпоказател - Пралаrап подход , плав sа рrботr Е оргацвзацrrr.
техяпч€ското lIредлоilrcllпе

участниltът не описал последоватеJlяостта на изготвя}ле ша докуменгацията 3а обекта1
съобрц}ена е техtlо]-lогичната последоватеJlност Еа строително_моктажЕI{те работи. Описм е
дейностrrrе. които ще коtrгролира Стоителыия надзор при йзпълнение на предвидени,lе строително-
моllтажни работл ца обекта, но не е представи,rt разпределеяие на човешките ресурси и
отговорпост!lте на отделните специмисти по спеllимностl1. които ще участват в процеса на коllгрол
на изпытняванкте дейности, Не е представеltо описание на мониторц}лта !!а метод!{те на изпъJlненле
на главнmе видове смр,

В преlвuа на zорепосоченопо оферmапа получава за наслrlоялцчя поdпоказоrttе,1 _ ] ,rL
4.2.Под!оказате..l _ Стратегпя за коятол върху техцологrчrrт9 посдедователшост яа

строfiтелвFте процесв, оцпсапв в теIЕвческото предлоrкеЕяе
Участнякът е олисм Всиqки стъпки по упражtтяванею на контроЛ. КаКто trbpxy сlроитсJrнfiте

материми и издеriия и тяхното съответствие на техявческите изисквания на проекта? така и
рlтгмичностrа на тяхното доставяfiе: наltин ца скпадираЕе, на.tин на влагане,изпнтвания.посочил е
метод за работа при устsновявме на Еесъоlветстви, tla строителнЕте материми и изделия с
техtl!lческ}тте llfисквалия на проекm и коI{Iрол по подмяната и корекL!.лята им. Участlrrкът общо е
посочил в обясfiителната запнска от технйческото си пред,Iоr(eние стратегията за коЕtрол по
видовете Смр но липсва олис?tна последователността на тяхl{ото изпълнение .

В предвшд вд горепосочеЕЕте фактп офертата поJцлава за пастоящя' подпокrзател -
20 т.

Оценкапlа на оферtпапа па показапе1 ,,Технчческо преОjlо)rенuе" П2 се съdьрэ!са в оценumе:lен
.'luсfi Nll , неразёе7на часп оп наспояlLlu! пропокоj1.

5, Оцо ка па оферrftаDв на ,Рубuкон''ЕАД lro покlх,аmе:l ,Техцuческо ,rреdлоrсенuе''-П2
5.1.Подшоказате"r - Предлаrаfi шодход l trлдя па работа Il оргдшяздцпя , оппсапп в

теlнtlческото предложеllве
участникът не описitл последователността на !lзготвяне на документац ята за обекта-

съобразена с техяологичната лоследоватеrllност на стоителво-моmаrкните работи- Описал е
деЙfiостите. Kolrтo ще коIJтролliра строltтелния fiадзор при изгrълпекие на предвиденрiге строително-
моrттrDкпи рабо11 Ilа обеRта. но не е предсmвrrп р ,пределснце ня човсlлкrll€ ресурси и
отговорностmе па отделните специмисти по специi!лностц които це уqастват в процеса на контрол
яа llзпълвяваяrfге дейIности. Не е представено описание на мон}rгоринга на методите на изпыlнение
на главяите видове смр.

В преdвud па zорепосочепоrпо оФерпапfu полjчава 1а васIпоflаaая поопокшапe1- l m.
5.2.Подпо*азател _ Стратегпя за хоптрол върху техволоrrrrЕата пос]lелователЕост Еа

стровтелпит€ пDоцесll, оппсаяU в т€!лЕч€ското пр€дло}хеЕше
участяикът е опtлса,,l всички стъпки по упраrкllrванею на кон4юл! както върху строителн!lте

материали u ,lзделия и тяхноlо съответстъие на технЕческите изисквaltlия на проекта. така и
ритмичността lla тяхното доставяне. вачtlн на скllадиране, начин на вrlаrане.изпитванлlя.посочил е
метод за работа при устаtlовяване lra несъответствriя яа стротт€лните материаlи и изделия с
техническ!lте изискваниЯ на проекга и контрол по подtlяната и кореюпята им, Учаýтникьт общо е
посоч}tл в обяснl,пелнага записка от техн|{ческото си предложение стратегияlа за кокгрол по
видовете сМР но липсва описана послелователяостта на тяхяото I

в предвпд ва горслосочевIrте факrв офертатд полуilава за tlrстояшпя подшоказател -20 т.
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Оценкаtпа на оферпаmа по показапеп ,|Технuческо преdло)!сенuе" П2 се съdъtr rса в аценuлпе,lаl
-,11lсп1 м] , нерозdепl!а цасп оп насtlояцuя пропоко1

6. Оцепха па оФерrпаrпа но ,ССКоаеулrп"ЕООД по
преl,,ломепче "-П2

локазапе1 ,,Тех uцесхо

1.1.Подпоказател _ Предлагая подход l плiЕ яа работа Е орrавпrац!я
теlяпqееЁото Ередлоrýепuе

участнлкът не е описаlI последователностlil на изготвяне на документацrtята за обекта,
съобразена с те)(rlологичната последоватеJlност на строително-моЕтаr(вtfге работи. Описа_q е
деЙяостите. коrrго ще коFrролира строителнltя вадзор лри изrьJIнеЕие Еа предвидеЕите стоително-
моЕтФкнл, работи на обекта. но не е представил ратIредеjIение на човешкJ{те ресурси и много общо
е описм задълженията и отговорностtfге на отделните спеLtимисти по специмности, които ще
участват в лроцеса на контрол м изlтьrпlяваните дейвости. Не е представено описавие на
мониrcрянта на методите Еа изrьлнение на rлавнrте видове смр. не е описал дейностшге,
поллежаш!l на съгласувilяе и ко}rФол на всички мероприягия от подготвитеJlвия перлод.

В преdвud lla zоре осочепопrо оферlrлаl а по,|aучаво за ,tасrпояulл!я поOпоказоmеl_ 1 m
1,2.Подпоrсазатол_ СтратGгп{ зд коятрол върху тGiпологsчпата посJlедоватGJrпост ва

сrIюЕтелавте процесп, оtrЕсgпп в те!ншческото предложеЕпе
В техническою си l1ре/!1оr<ение участникьт яе е описм всЕт(Е стъпкIт по упрФкяJIвавето

Еа коЕтрол. както върху._ строителIrите материaLJIи Е ,tздеJIпя и тяхlото съответстви€ на
т€хЕическите изисквЕlllия Еа цроектI! це е обърI'ато впимlчiие на ритмt+Iпостта ца тяхяото
доставяЕе, ЕаIIип Еа скпадирatпе, Еаllид Еа влагаве, изпитfitшI и д].Не са посоqени методът
за работа при устмовязаЕе на яесъответствия Fа строtrtеrшите материали и изделиll с
техяrFIескяте пзисквмt{rl Еа проекта Е коЕтрольт по под!tяяата иJrи кор€шIшlm им,
У.IастЕЕкът е посочил общо и блаJtкетЕо в обясЕmепяата з Iиска от техяическото си
предложеЕие статеглtята за коцтрол по видовете Смр. липсва olmcalta последователяостта
t{a тях-Еото изпълпение! в съответствие с пзисквzlвията Еа техltическата док}fiеl!тацйJl.

В ,феdвud на Zорепоеочеrlurпе Фаюпu оферrlлоrпа получава за t!асrпояuqчя поdпоказопел -

Оценкаlпа на оферпаmа по поксвапеп ,,Технчческо преалоэlсенuе" П2 се съОърэеа в оценuпелtен
:tuсп,Ф1 , неразdаtна часm оп цасmоящltя проmокол

7, Оцеllкц ца оферlпоrпа на ,,Ареа Проекrrl''ЕООД по
преlлоlсен ue "_П2

,l оказ апl е1 u Техн ч lle с ко

1.1.Подпокдзате,,I - Ilреалагяп подход, плаа fls работа Е оDгяппзацшя r onltcдIrlr а
техяllческото предлоrкеппе

Участникът не е описм пос,тедователността на изготвяне на документацияlit за обектаl
съобразена с техноJ'lоги'lната последователност на стоително-l!tоtп?Dкните работи. Опиqм е
дейностlfiе, колто ще ко}пролира с]роIлгелниrl надзор при изпълнеЕие яа предstдените стрит]елно-
монтzDкни работи на обекrа. но не е представил р?l:}пределеttйе шa човешките ресурси и мноrc обцо
е описал задь,]жеЕttята и отговор}rостlтте на отделвиIе специм!lсти по спеIдaшности, които ще
участват в процеса на коrlгрол на изпьлняваните дейности. Не е представено описание на
моrlиторинга на методпте на изпь]неЕие на глааните видове cl\{P, Не е описал дейностrге.
подлежащи lla съгласуB;tле и контол па всички меропрLlяти, от подготвfiе,тrиr! период.

в lцеdвud па zорепосочепойо оферr аDrо полJlчава за насrпоrлцця поdпоказапlел - 1 ,rL
1.2.Подпохдз5тел_ Стратеrтя зд коптро.тt върху теrлологвчпата последователпост Е9

строцтеляпте пlюцесп, опдсаЕп в тех'lвческоIо шредложеFпе
В техпrrческото си предIо)кепие участяикьт пе е оllисаJI всиrIки стьпt(и по )TpaJrФ'IвaEeTo

на контрол! както върхУ строителните материали и издеJIия в тяхвото съответствие на
техflическите цзискваЕ!!lt I{a проекта, Ее е обърнато вIlимание на ритмиlпiостта яа тяхЕото
достaвяпе, вачиtl ва складирaше, вачин Ila влаг&lе, изпитаЕия и дr.Не са посочеItи методът
за работа при устаяовявме Еа tIесъответствия на сц)оЕтелните матерЕlulu и издеrшя с
техяцческите изисквzrция Еа проекта и контролът по лодlt,tвата илЕ корекцията им.
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УчастrIЕI(-ьт е посоIшл общо и блаЕкетно , без да от'lита коIIкретиката Еа обскm , в
обясквтелнаm заmаска от техяическото с, пре&rtожеЕце стратеIията за коIfгроп Ео вйдовете
СМР. ]мпсва olМcдla посJIедователността Еа тяхяото изпыIвеяие} в съответствsе с
цзисквzlниrта Еа техниlIеската докумеятация.

В преlвuё на ?орепосоче urпе фокrпu оферrfiаrпа полу.tава за лlасllrояu,|a!л поd|lокозllаaеll -

Оценкаmа па оферпопа по показаlпе]l ,,Теrtluческо преd-поэ!сенuе" П2 се сьdьрэюа в оцен|mе"lе|
мсп Nэ1 , перазёеана часlп оlп наспоящl!я пропокол.

Е- Оценка йа оферrпаrпа на ,,ГраОuакrп Коflсуjlrп"ООД
преdлоlкепuе "-П2

Е.l.Подпокrзател - Предлагав подход , плаs Еа работа о оргаýв]ацпt , опхсдЕп в
тех!сqсското предлоrк€вве

Участнпкьт е посочвп пъJIвата последоватеrшост яа пзготвяве яа и,зискуемата по змоlt
лоl(!ъrеrIтшlЕJI за обекга, като е спазеЕо изпсквапето за техllодогиqЕо обусловеЕа
последователItост Еа стоителtлtте и мовта)кви процеси rt свърз^ните с тях по,щотвЕтепЕи
деЙяости.Предсm8Ел е рaLзпределеЕие ва човешките ресурси и отговорЕостите яа отделЕите
специа],lисти по специмЕости. копто ще учас,гват в процеса ца коЕтрол Еа ЕзпълвявztЕите
дейЕости. В техЕIlческото предлопrcвие Участяикът е посочил оппсаЕие rIа дейЕостпте,
които ще коFгроJшра строltтелЕия цалJор прЕ ЕзпъJIцеЕЕе ва tlредвйлеЕиlе строителяо-
моцтажIlи работи Еа обекта, оtrисаrле Еа моЁttторшга !Iа ýlетодите Еа изпьqвеЕпе Еа
главвпте в!lдове СМР, описаЕпе Еа дейпостите, подлежаци Еа съгласраЕе и коЕтрол Еа
вспчки ]чlероприятия от подготвитепЕия пер]lод.

В прсдв{д Еа горепосочеЕоIо офaртата получява зя fiастоящхя подпоrФзател - 50 т.
8.2.Подпоказател - СтратегЕя ]а KolтpoJr вьрху техЕологвчаата последователЕост Еа

стройт€лппте проц€сIl, оппсдяп в техввческото предложевrrе
Участникът е олйсал всички стъпки по упраiкlrяването на коитрол1 както върху строителяите

материа]'Iи и издеjIия и тяхвото съответста!lе на техяическите изискваЕпя на проекта, така и
рит шчЕостта яа тяхното доставяне: начин на свrадиране. яачин на &qагале:изпиrвавlц.Посочцл е
метод за рабоm при установявме на несютветствия }1а строитеjIIlите материаjIи и изделия с
техническmе пзисквания на проекта и контрол по подмяваm и корекцrrята им, УчасT янкьт подробно
е посочил в обяснителната залиска от техническою си пред,lоrкение статегията зs коЕгрол по
вfiдовете Смр и последователяостта на тяхното изпь]не1lве,

В предвпд Еа горепосочеЕяте факгп офертдта получава за ЕастоящIIя подпоказ{Iел -
50 т.

Оценкапа на оферпапа по l1оказаk7елl ,,Технrlческа прёd;lохlсенuе" П2 се съdърэ|со в
оцепuпlе:lён .7uсп М] . |еразаеlна часlп опl асплояu|uя пропокоjL

след като разrледо документliте , съдържащи се в Плrтк N9 2 .,пре,1,,lохение за изпълвение на
поръчмтr' от оферmта ва догrуснmиJl участнлlк и подробно отразеви в настолция протокол и
приложенията към него бяха _чстановеня следн}fiе резултати от оценяване на техническото

l. .ВМЛ_КоЕсу,тr" ЕООД
По подпоказател .л Пред2-1агав подiод, план за работа и организация" - l т.
гlо подпоказател"стратегия за контол върху техяологIвяата последователцост на

строrrгелните процеси ! описави в техническото пре&.rожеЕие 1 r.
Общ брой точкrr по похазател ,,ТехяIlческо предлоrхея&е'' II2 * 1т.

2. ЕТ,,НИКА-Нlrпа Хрвстова"
По подпоказател .. Предлаган подход, lutaн за работа !l оргавизация'' _ 50 т.
По подпоказател"Стратегйя за контрол върху технологичнаm поаrcдоgаltлност на

сlроитепнлте процеси , оIlисаяи в техническото прдIlожение - 50 т.
Общ брой To.rI(II цо показятGJI ,,Техвпчес*о предложепш€'' fl2 - 50 т.
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f,."ДеомЕд" ЕООД
По подпоказател .. Пре&,lагzrн поlцод, плаI] за работа и организация" - I т.
fIо подпоказател"Статегия за коI{грол върху техЕолагичнаm поеледователност на

строипелнtýе процесй t оiIисани в техническото пЕЕдложепие - 1 т,
Общ брой то,lхв по показатеJl ,Те!япческо пр€дложевпе' II2 - 1 т.

4.Обедrвеmlе"Дв Вв-ЕС ПИ СИ"
По подпоказател ,, Пре,&,rагая подход. плая з2t работа в оргаяиздция" - l т.По подпоказател"Стратегия за коЕгрол върху техЕологичната последомтелност на

строителниr€ процеси , описilrlлI в техническото rrре&,1ожение 20 т.
Общ броf, точкп по пок:ватеir ,Дехtlвчесхо преллоrеs еl' П2 * 10,50 т.

5."Рубвкоs Ид€rкеверЕЕгЯЕДД
По подпоказател ., Предиган подхол план за работа и оргаllйзаrшя" - l т.По подпоказател'Статегия за l(о!rфол върху технологичната последователпост на

стодтепните процеси l описalll}l в техническото предложение 20 т,
Общ брой точкя по показател ,,Теrлвческо предлоrrcrrве" П2 - 10,50 т.

6."СС-Коrсулт"ЕООД
По подпоказател ,. ПредлаIм подход плая з:I работа и органrваIlUя" - l т.
По подпохазател"Стрателяя за коsтрол върху технологичвата последоватеrност ва

стоителните процеси 1 описаllи в TexllиLtecкoтo предложение - l r.
Общ брой точкп по покдзател ,,Техппческо предлоriеЕшс" П2 - 1 т.

?."Ареа Проект"ЕООД
По подпоказаIел ,. Предлагаtl подход, плаЕ за работа и орга}rизд{иr" - I т.По подпокrзател"Стртегия за коЕгрол върху технологичната последоватегпост ва

строителните процеси l олпсани в техяическото лредложеЕие 1т-
Общ броfi точкя цо покдзател яТеtдяqеско предrоrriеЕЕе' II2 - l т.

8.,,Градпякг КоЕсу.п"ООД
По подлоказател ,, Пред'Iаган подход, llлан за работа и организащtя" - 50 т.
По подпоказател"Статегrц за коIlгрл върху техяологичната последователяост на

стоителните процеси ! описааи в техяическото пре]l,,lожение - 50 т.
Общ броi Tocкr по цоказател ,!Техflвчесl(о предлоriевче'П2 -50 т.

Във връзка с отваряне на fIлик ]ф З ,. Пре.!,lожена цена" след валравеяяте разисквания
компсията взе единодушво следЕото :

РЕШЕНИЕ JTý З

l. На основаЕие чл, 69а, ал.3 от ЗОП, Комисияга реЕи rl,rик Nр З ,, ПредложеЕа цена'' на
доrус}rат!тте участници да бъде отворен trа 22.1?.2014 rодшiа от 13:00 часа в стая N9 206
в сградата на Общинека адмиIrйсталия_ Върбица .

2- Председателят на комисията да изпрати уведопOстеJlни писма до всЕЕlки участниLц.

Комис}иT а приключх работа в 12:00 часа.

Комисията продължи своrтg работа на 22. 1 2.20 l 4 годt{яа от l З :00 часа_
На заседа!rието tia комясията не присъстваха предýтавIfгели на участницrтrе, пода,rи оферти за

Участие в горепосоченmа открита процед)Фа за възlчtгане па обцlеgгвеftr поръtка.
в съотв€тствие с рirзпоредбкге на чл,69а, ал.4 от зоп сема Бутрева - Председател Еа

комисията t съобщи розултатиге от оцеtявa!яето на офертата по техяически показате.JIи на
допуснатите участниця по показател .. Техническо предложение'' - Пl и подпока]]атели предlагаli
подход , tшаП ва работа И оргitяизациJl , описани в техническото предложение и Статегия за
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конtрол аърху технологи!lяата последователIJост Еа сIроrfl€,пниrе процесц описЕlllll в техническото
пред,'lожение. кдкто следв:t :

l.,,ВМЛ-КоЕс},.тг" ЕООД
По подпоказате_q ,, Предлаган подход, шlаЕ за рабоm и орmнизsцпя" - l т.
По подпоказател"Стратепt, за коятрол върху технологичната последователност на

сто}fгелните процеси - описани в техяическото пред/.tожение _ l т.
Общ брой точкя по показател ,lТе!лllческо предлоя{еяяе' II2 _ 1т.

2. ЕТ'НИКА_fl !Еа Хрцстова"
Гlо подпоказател ,, Пре&r!аrан подход, тUlан за работа и организация" - 50 т.
По подпоказател"Статегия за ковтол върху техяологичната лоследоватеrност на

стоителRите процеси , олисltни в технIlческото предrожоние _ 50 т_

Общ брой точкш по помзАтел ,,ТеЕаЕческо преддожевве'| П2 -50 т.

3."Деомпд" ЕООД
По подпоказател ,. Предlаган подФд! rшая за работа и организация" _ l т.
По подпоказател"Статеrия за коl{Фол върху техноломчllата последовате.,rяост на

строителЕите процеси , описани в техЕическото предложевие - 1 т.
Общ брой To,rKE по шоказдтел ,,ТеIв!ческо предлоl.(еЕrе' П2 - l т.

4.обедв-0епЕё"Дв Вп-Ес пи си"
По подпоказател ,. Пред,,lагitя подход, ш]alн за работа и организация" - l т.
По подпоказател"Стратегия за кокгрол върху технолаIичната последователност на

строителните процеси, оIlисали втехническото предложение 20 т.
Общ брой To,Il(B по trоказател ,,Техя&ческо предлояrевпе' fl2 _ 10,50 т.

5."Рубпков ИяеrýеЕерsЕг'!ЕДД
По подпоказател .. Пtедлаган подход, ллан за рдбота и оргýяизацйя" _ 1 т.
По подпоказmел"Стратеги, за ковтрол върху технологичЕата последоаателност на

строптеляите процеси ! оIlисани в техfiЕческото пред'Iоr(ение - 20 т.
общ брой то{кв шо показrтел ,tТехппч€ско предложевsеl' IIl - 10,50 т.

6."СС-Ковсу.тг"ЕООД
По подпоt(sзател .. предлагая подход, Illaн за работа и оргаяизация" - 1 т.
По подлоказател"СIратегия за контрол върху теЕlологичната посJIедоват9лност на

стоителяt{те процеси ! оIIисаliи в Texниtlecкoтo предJIожение - 1 т.
общ брой то{кп по покаtател 

'техвачесхо 
предлоrкеЕпе" П2 - 1 т.

7."Ареа Проеsт"ЕООД
по подпоказател ,, предлагап подход! плilн за работа и оргаяизаlця" - l т.
По подпоказател"Сцатегия за кокфол върху технолоruчната последователност на

сlроrгелните процеси , описани в техническото предlо)кение _ 1 т.
Общ брой точкл по покдвтел ,,ТеIппческо предлоrкевЕе'' П2 - 1т.

8.,,Градддкт Копсулт"ООД
По подпоказател .. Предлшаtl подход! ппан за рsбота и оргавизацяя!! - 50 т.
По подпоказатсл"Стратегия за коятрол върху техяологичяата послеловаl.еllност на

строителните процеси ! описапи в техцическото пред]ожеяие - 50 т.
Общ броfi точЁ, trо trоадзат€л !,Техяпческо предлоrкеЕgе'' П2 -50 т.
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КомисияЕ 11рсмина кьм отваряне ва flлllк JYg З ,.Предлаrана цева" на допуснатЕге }пlастпиrц.
l,'ВМЛ-КоЕсулт" ЕООД
- Предлагана цена без вм.ДДС 57 770 пв. Летдесет и седем хrirlядя седемстотин и седемдесет

2. ЕТ'НИКА_Нrrпа xpfi стова"
.. 11релаагана цена без вм.ДДС 16222 лв. /Седемдесет и шест хиJrrди двеста двадесет и двд

З.'Цеомпд" ЕООД
- Предлагаяа цеяа без вм.ДДС -44 990 лв. /Четйридесет и четири хиляди деветýтотиtl и

деветдесет ..IeBr.
.l.ОбедвяеIltrе"Дя Вл_ЕС ПИ СИ"
- Предrагана цеяа без вм,ДДС -37 900 лв, Лридесет,t седеfi
5."Рубшков Ияея{еверппт"ЕАД
- Пред,lагала цеяа без вм,ДДС 27 500 лв, /Двадесет и седем
6."СС_Консулт"ЕООД
- Прелlагава цеfiа без вlсq,ДДС З2 000 лв. Л'рlцесет и дsе хиляди левr.
7."Ареа Проект"ЕООД
- [1редлагана цеяа без вкл.ДДС -58 400 лз. /Петд€с9т и осем хиJlяди и четиристотин левr,
8.,,Грддвакт Копсулт"ООД
- Пред.1агана цепа без вм.ДдС 76 080 лв. /седемдесgг и шест хиляди и осемдесет левr,

С това прихJгючи публичната част от заседанlлето на KoмиcttJlтa.
Комl]сията продъ]rжи своята работа s закриrо заседаfiие . Комttсията премшlа к-ьм проверка на

нiiлнчието и рсловността на представените от участвика документи в Плик N9 3 .,Пред,тагана цеllа" .

съгласно llзисква{ията ва въъlоrкtпеl, .

l. Коицспята пзвършв проверка за влIпчяето , редовпостта я съответстввето Ua
док,vмеЕrпте ! съдьрrкащш се в ILпIrк Л} 3,,Предлaгапа ц€ваl', сьглдсdо п]Irскваsпята па
възJIожятеjrя па,,ВМЛ Ковсулт"ЕООД.

1.1. Кошстатацвs fа палпчяето в осдоввостта па докyмептrlе. сьдъDrФшл се в Плrfi JГ9 J
..ПDедлаlапа цепа... съгласпо T.6,1.3. от Указанsгта за ччастпе в gастоящата пDоцедvDа.

Учасп1 чкъй е преЬсmавlLl всuцкu uзлlскчеf,.lч dоlAтJ,lеjlmч , съ?:tасно п?,6.L3 оп Указанlаhl|
за !цасmuе в нслспояlцапм проl|еlура. Всччклl преDспавелu dок2менпtt са с фор:ttаlпа 1l съdърэlса uе
в съоlпвеlпсll\вlG с uзчскваншmа м ЗОП u !о{r-леllпацl8па м учасlпuе в олпкрull1апа процеOуро.

1.2. коsстатацЕл за съответстБпето ва доЕrrмептFте . сьдъDlмшн се в Плttк J{i з
..ПDедjагапа цепа... с !зпскваппя,га Ее ВъзложIlтеля /r.6.1J. от Укаrапцgта за ччдстке в
яастояtцата откDвта лDоцедчпа/

Г!реёсп?Oвенаl е оп )1часпн|lка iоt<l,ленпlч в П]!1!к М З ,,Преdпа?ана цена" съоmвепсйва lta
uзцсхванlвпlа на Въз,lоа<.uпем / съеrасно п6].з. оп1 Указанuяrпа за учаспNе в ]lасlпоrlщапа
опlхр|lftа процеа},ра/

2. коitliсsята пзвършп !роверка за цмЕчпето ! редоввостта п съответстввето Еа
докумептите l съдърrýашш ее в плIlк Ji{Ъ 3.ПредлsгдЕа цеtiа'', сьгласпо пзвскваппята ва
вълrожвтеля lla ЕТ,,НИКА-Нпtr, Хрдстова''.

севплпкýз

1и.rlяди и деветстотиfl левr.

хилrди и петсmтин левr.

Учасtпнuхъm е преdсlпаеъ,t всuчкlt uзuскуемtt dолухенmа , съzlасно п,б.].3. оп Указанl!яйа
за !"часпuе в нс!слlоящаmа процеd))ра. Вс чкu прейrпавенu dоk\l енпu са с форJllайа съdърысанuе
в съоrпвейсmвllе с чзчскванtlяпа на Зоп u !ок)|7lеппацllяlпа за учасппrc в опкрuпюпа працеdура.

2.2. Ковстатяцпr за съответстsЕето шя дqfiупrеЕтпте t съдьрfжащп се в ILпrк J\Ъ З
..Пое.rлаlавд цеrrа.. .
аастоящата откDштд лmпелчпr/

Преdсйавепчпе оm y\aclrlч.lKa оокч!,|енlпu в П,.ruк Jug З ,.Преd!lа?ана l|e\a" съопвеmспва ]la
l|зltсхваlllцпа на Въз,lоэlсuпепЯ / съ?,1осно lп,6,]-з. оп Указаttчяпа за учасmuе в наспоящапв
оmкрu п1 о ]1роl|е а|,ра/.
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3. Комясltята пзвърпff проверка за llа"ппчието, редовЕостта lt съответствпето яа
доýмептпте, съдър)r€щп се в ПлrЕ Jl! 3,,Предлоrава це!а!'t сьгласшо !зttсквашЕята lrа
въLlоiliхтспя ва ilДеомвд"ЕООД.

J.1. копсrатацrп за ваlrшqlrето п Dедовпостта rа докчисuтrте . съцьD?llащл се в Пл8к Jtj! 3
..ПDедлагаЕа цепа.. . съгласво T.6.1.3. от Укдзаrпята ta ччдстяе в пастоящата пDоцедчDа.

У!ас 1lluкъп е llреdспlавlLп всuчкч азuскуе.|пl dоку!|lенпu , съzпасно m.6,1.3, оm Указанuяйа
за учасrпuе в насfпоялцаmа процеOура, Всllчкl! пре.)сmаве ч dоку,\|енtпч са с фор.ttаtпа u съdърltсанче
в съопвепlс]пвче с uзuскванuяпlа на Зоп u Доку,l,енtпацuяпа за учасlпuе в опкрцmаmа прочеауро.

3.2, кошстатацпп зя сьответствrето lrя докYм€цтлте. съдьD,|ащв се в плпк Jl! 3
.,пDФIлАгавд цеЕа.,. с rtзяскваIrпята flа Възлоrштеля /т.6-1.3. от Указаппята зд tчастtiе в
пастояшата отýl}ятд цDоцедчDа/

Преасп'аGенllпе ой учасlпнllка ёоку:лtенпlч в Плuк N_о З ,,Преdмzана t|e]la' съап]ве]пспвa] на
llзuскванuя|па на ВъзлоJЕlltlезя 1 съаасна m.6.1.3. оm Указанuяпа за \1час|пlrc в наспояцапа
ойкрuпlа процеОура/,

4. KoMBctlgTд п]вършп проверка за (аJlIlчяето ! р€довЕостта а съответствпето ва
доцмептаIе, сьдьрriащш се в IIлIrк J\! 3,,Предлаrаяа цеrrА'', съгласЕо азпGквавЕята яа
вь:Lrоrквт€ля ва обедЕя€пцс''Дш Вп-ЕС IIИ СИ'' .

4.1. Ковстатацпв за вмвqяето п Dедовшосгта ва докyмевтЕте. съдьвжацч се в Плик лi! З
..ПDедлагаяа цепа.. . съгласЕо т.б.1.3. от УказаЕвята за 1частве в настоящата пDоцедvDа.

Учас]пнчкъп, е преdсlпавll,l всччкu азuскjеuu dоку енmu , съzlасно пL6-].З- оlп Указанlцlпо
за 

'lчасmuе 
в наслlаяu|аmа процеdуро. Всччкч преdспавенч ёокуlrcнпu са с Форuапа u съOър)lсаluе

в съопвеllлспrвче с uзuсква uяl а на ЗОП u Доку.|rcнmацuяlлlа за )лlасlлuе в оmкр1llпапа процgфрсl-
:1,2. коястатацrr за съответствпето fia докушеIlтите. съдъDrмшIr се в ffufit J\! 3

..пDеллslэЕ' цеЕа,,. с кзrскваЕsята па Вьзлоаllптеля /T.6.t.3, от Указаrrшята за ччастrrе в
llастоящата oTKDtlтa поодед.lтrа/

ПреOспавен пе оп| )л!асппlлка dоацrcшпа в П,luк JФ 3 ,,IIреdлаzана l|eЧa" съоlпвспспва ]la
uзuсквапuяпа нd Въз!тоэlслlп|ем / съzlаоlо п,6,1,З, оп Ука?анuяmа за ччасlftl!е в пасhlояlцапlа
оlпкрulпа процеOура|

5. Компспятд rзвършя проверка за rrмхчвето , редовпостта в сьответстввето аа
доýумепIште, сьдьрr{ащв се в ПлЕк ЛЪ 3,,Предлаrд!а цепа'' l съгласво ttзш€квацll{та вд
въIIожпIеля ва ,Рубвкоп Иtrженсрппг" ЕАД.

5.1. коЕстатацпх за,алячвето Ir DедовЕостта ша докчмеятЕте. съдъDr(аrця се в rl''rxK ]t! з
..поедлагаша цева.. . сьгласшо т.6.1.з, от Указаяlята зд Yчастalе в яастоiцата пDоцедYDа,

Учаспlнttкъпl е преdсmавлL1 всuчкч uзuсхуе.чч ёоху:llенпltl , съz,lасно m.6.) З. оm Указанlвпlа
за учасmuе в нас,пояlцапlа процеф,ра. Всuчк1l преdспавенu dоlу е ппl са с форцапа ч съdърэ!салluе
в еъоmвеlпсlпвlле с !||uсква!luяпа на ЗоЛ Доку|!енпацllrlпа за учасlпuе в оmкрuпlапа працеа)ра-

5.2. Ко!статацпп за съответствrrето па докчмсштпте , сьiтьп;кашп се в Ллвк JYg 3
-ПDедпагапа цева.. , с UзхскваЕппта па вьзложят€ля /т.6.1.з. от Указапйя,l.а ta YчасIде в
пастояlцilа oIKDпTa пDопс,тчпа/

Преёсmавепuпе оlп учаспнllка dохтjlелlпll в lTlu| N! З ,,Преdла2ана цена'' сьоmвеmспва на
uзuскванllяlпа н0 Възlоl)сuпеJlя / съаtасно lп-6.1-3. оlп Указанuяпа за учасlпllе в наспаяIцапа
оlпk?чпа процеdура/

6. Компсrrята Езвършс провер!iя за плIпчrrето , редовпостта и съответствхеIо tla
локумеЕтrте ! съдьржаrцш се в плlrх .]\Ё з ,,прсдлягаЕа цепа$ , сьfласЕо цзпскваапятд Еа
възложптеля ва,,СС-КоЕсулт"ЕООД.

,ласпо т.6.1.з.
J\! з

за уцаспuе в паспояu+апа процеdура. Всllчк преdспавеku 0окуllенпlч са с формапlа съdърllсанuе
в съоmвеrпспlвuе с uзuскв.!наяпа на ЗОП u До\у_uёнlпацuяйа за )"lаспuе в опkрuпапа процеdура.

У\асппп^ъп1 е преdспавла всuчкu llзuскr.е,||ll dоку,\енmt , съаuсла m,6.1.з. оп Ука3ан|впа

плвк JTg

пас'rOящата откDпта пDоцелуDа/
/т.6.1.з. от
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Преdспавенчпrc оп учасmнuка аокумеппч в ГIзuк Jф З .,ЛреOлаzана це а" съопвепспва на
1lзllсквапIlяпла lta Възпоэtлlпrc:rя / съz,lасно п,6.].з. оп Указал2!япlа зо учасlпце в н.&поru!ап.)
опкрчпп процвdура].

7. Кояпсяят, rlвършtt проверка за палtlчtlето , редовЕостта п съответствпето ва
доkамевriте , съдържвща се в Плпк m З .,Пр€длагдЕа цеваl! , сьгласЕо !зпскваплятд ц,
вь !.lожя,l сля нr"Ареа ПроекI" ЕООД.

7.1. коястатацпх за Е&,lЕчяето п DедоЕяостта па докчмеrrrцrе . съльDriашш се в П.,tвR Jt! 3
..п]rедлагааа цеflа.. . съrлас!о T.6.1.3. от Указаtlllята за ччастве в пастояtцата trDоц€дчDа.

Учаспчпlкъm е преdсmавхLп всllчкц ltзttскуеlш doxy-tteHmu , съе:tасно п,6,1.3, ап Указанчяп0
за учOспuе в насmояцапа процеаура. Всччкu преdсlпаве u ёоку\енпtu са с фор:ltаlпа u съdър)tеапuе
в съопвёпсmвiе с uзlлскванrullпа на ЗОП u ДокуменDюцuяmа за учас]пuе в опхрuлпапtа процефро.

7.2. Ковстдтаlrив за сьотвстствЕето !я докчrtеrrтвте. съдъDжапIв се в Пл[к Л} 3
..пD€длагана цеЕа.., с sзrскваЕяsта па ВъзлФfirтеля /т.6.1J. от указаflвятд за чqастпе в
пастояшат, откDпта п Dоцедчоа/

Преасйавенulпе оlп уцасmнuка аокуменmч в П,тllк N! з ,,Преа)lа2ана цена" съоmвеп|спlво на
ltзuскванurlпа на Въrlонсчm?]Я / съzласпо m.6.],З. аm Указанuяпа за учслсmuе в наспюящаmа
о пz xpu lп а пр о z1 еl у р al.

8. комЕспгrд извьршЕ проверка 
'а 

ltалвqпето , редовпосттд п cboTвeтcTвtleтo па
докумеяпrте , сьдъря(ящп се в flпrl( Л9 З ,,Предлагана цеяа'' , съгласво азпсквапllята пя
въз"5о,a теля rя,rГрадпант Ковсулт" ООД.

E.l, копстатацrrr за пsлпчвето ц DедовЕосттА Еа дохчмептпте. съдъDr{впtlt се в плпк Л} з
..ПDеДлагапs цеrа.. . сьглrс о T.6.1,3. от Ука]дfrята за r,частяе в яастоящата вDоцедYDа.

Vчасlпнuкъm е преdспава| всllчкч alзllскуёfu аохулёнmц , съ?!lас|о m-6,1.з, оп Указанl!яlпа
5а |часmuе в наспояцапа процеdура. Всччкч преdепавенч dоlr,:lенlпl! са с формоmа u съёърэсапuе
в съаlпвеlпспвuе с llзuскво uяйa! на Зоп u Доl\1| енmацuяпа за )lцаспче в опкрulпапла процеdура,

8.2. коцстатацrs ]а сьотsетствяGто па докчмеятЕте . съдъDжашп се в плвк .]\ъ 3
..ПDедлагяЕя пепа.. . с !rзпсквяппята rа вьзло,кЕтеля /т.6.1з. от Указа!Ея,га :r5 Yчастхе Б
яастоащата oTKDliTa пDоцедчD'

Преdапавенltпе оп1 \часпнuка Оо\.lJ]lенпц в Пjluк м З ,,Преdлаzана цена" съоmвепсmва на
пзасква uяпП на ВъыоJrumепЯ / съZ1асцо п-6-1-3 оп Указанuяпа за учаслпuе в нuсmояu|uпlа
оmкрuпlа процеdура/.

след като разгледа докумеr{тите , съдьржащи се в fIлик JYg 3 от оферти,r.е на всичхr, допуснати
участници и подробно отрд}ени в настояulхя протокол по-Iоре 1 ком!rсията съпостави и изчясли така
предлоrкения от тях показател , участвац в KoMlUIeKcHaTa оценка ! а цl\{енно - ,, Леrrобо
ttреd,юэсенuе" Пl .След яаправе}iите изчислени, се устаllови, че по показателя llрЕлlожениgго Blt
_.Рубrrхов Ияженериfiг" ЕАД, ,,СС_Консулт" ЕООД и Обедиriение.,Ди Ви_Ес Пи Си'' е с ?0 на сю по
-блаIоприягво от средната стойност на съответнlтте предJIокения в останмите оферти по
горепосочените памзатеjIи.

в предвид на това комисията взе единоryшно следното

рЕшЕниЕ .]li 4
1.,,Рубпкоа ИЕriеверЕпт'' ЕДД, ,,СС-КоЕсулт'' ЕООД rr Обедввеrве,Дп Вв_Ес Пв Сr''

да прёдставят подробп, лцсD!еrlа обосвовка за цр€дJожената от тях в ,rценово !редложевlrе''
Обрsзец,ф 19 цеttа , ца ocвoBarrfie чл.70! ал.l отЗОП.

2. подробпата пfiспrеuа обосIlовка да се rrредставп в срок от тре рабо-t.вrr лвrr, счптаво от
латата ва по,тучавая€ ша плсмево уведомлевве от fiоltпсllяl.а.

Комисrtгга tФиrлюsи работа на 22.12_20 ] 4 година в I З:55 часа.

Комисиfiа продължи своята работа на 08.01.2ol5 година от ]0:00 часа,
В съответствfiе с разпоредбите Еа чл,70 , ал.I от ЗоП в предоставениrl иllt чl.комисията срок

писмева обосновка за предложеяата цена за изггышение на поръ.lка , ilосочена в Образец Nч J9 е
представено само от i.cc KoHcyJп" ЕООД, с вх, ]s 26-00-90629,12,20l4 г.
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ппспtеша обосЕовка це са пDедставвлs ,,РубIrкоЕ ипжешерпЕr' Едд Е обедяпеяrе,,Дu
Вп_вс пЕ с{".

комисиrта разгледа представеяата от._сС консу,пт'- Еоод плсмена обосновка в кояю
участникът се позоаава за прелпожеfiаm от него по-няска цена с изклtочително благоприятни
обекйвни условия и икономлгlност на порьчката,

в предвид па rорепосоченото комисията взе единодчшно следното

рЕшЕниЕ }t 5

1. нд осЕоваЕЕе qл.70, a,,r.2 отЗОП Ком!сtlятд враема пясмеватд обосяовка п! ''сс
Копсулт'ООД за предлоrк€siта от !е.о в ,ЛеЕово предлож€цЕе'' ОбрФец Л! 19 цепа зд
lзпълЕеriЕ€ Еа порьчrlата.

Мотsвх- В предстдЕепата пfiсмеЕа обосЕоака сд посочеап обекгввпц обстоятелства ,
саьрзаа8 с ЕдJaачпето Еа пзкпючптеJIttо благопрtlrтяп ус].rовIlя за участншка ! иrФвоtlвчяост
прl! llзпълвецпе на порьчката.

2. [rа основаяие чл,70,м.] от ЗоП комисияга пред,lага за отсIраt ване от ло-
вататьшно участце в процедурата участrIициге .Лубикоя ИяжеяеринIj'ЕАД и ОбедиЕение .. Ди Ви -Ес Пп Си"

мотпвп - хе представяпе пa п|{смепа обосsовка за пред]rожевата оr аях цеЕа зд
llзпъJlllеfiЕ€ па поIьчката Еа ocвoB8trie чл.70,ал.l от ЗОП в !рсдоставеЕtlят ffм от комttслят8
срок.

След като разгледа документите . съдържащrr се в flпик Jvs З ,.Предлаfаr{:r цена:' от офепиге
на всички доIryснати участнlлци и подрйпо отазеяи в настоящия проюкол и приложенпяm кьм
fiего бя-yа устаяовени Следните резултати от Оцеяяваяе llа цоповото прдJIожение :

l. 'BMJI КоЕсудт"ЕООД
- оценка по локазатеЛ Лl -.,Ценово предlожение'' - 27,73 т.
2. ЕТ'НИКА-Нпд9 Хрпстова''
- Оценка по показател П I , ,,Цеяово предложение'' 2099 т.
З.'Цеомпд"ЕООД
- Оцеяка по показател П] _,.Ценоsо предложение'' - 35,56 т-
4."СС Ковсулт"ЕООД
- Оцеgка по показател П l - .,Ценово предlоже]{ие.. - 50 т.
5."Ареа Проекr'ЕООД
- Оце}п(а по показател П ! -.,Ценово прrел,тохение.' - 2r,40 т.
6."Гршпаt.т Копсулг'' ООД
- Оценка по поriазател Пl .,Ценоsо предложение.' 21,03 т.
Оцежапа но оферпumе на dоryrcнаmлmе учасп\|uцч по показапеп ,,!!еново преёлоэtсеltuе'П! се

съdърсtса в Оцелumелен :1чсп NЬ 2 , неразрuвна часп оlп наслпояu| я kpomoKoll,

комисията лремина към опреде].urýе на комшекснаm оцеяка
участниttи , съIласно Методика за оцеяямяе,

l."ВМЛ Коцсулт''ЕООД
_ По показател ,,Техяическо предложение|' П2 - ],00 т.
- По показател ,, Ценово предложениеI -П1- 27,7з т.
Комплекс[а оц€ака - 28,73 т.

на офертите па допуснатите

2.ЕТ"НИКА_Ня!а ХрЕстова''
_ По локазател .,Техничесkо прел]ожение': _П2 *
_ По показате,r,. Ценово предложение'' -П 1-
комtr.qексЁg оц€Ека _

з.'Цеомяд"Еоод
- По показател _.Техническо предложение:: -Гl2 1,00 т.
- По показател,. Ценово предлФкение'! Пl_ З5.56т.
КопtплексЕа оцешка _ З6,56 т.

50,00 т.
20,99 а.

70,99 т.

28



4."СС Коясу.тт'ЕООfl
- tlo повзатвr 

'Тсхническо прqФ.IФкеt l€" ,ru
- По показатеrr - I}BoBo предлоя.фпе" -Л t _

коrrrrлекtпi оцaвм -
5."Ареа Проеlсr"ЕООД
- По показате.т ..Технlлчсско прдrожеяие" -Г[2 - 1.00T.
- По поr?зате.'r.л Ценово прqдложение'' -П[- 27,40 т,
Коtrллексна оценка - 28,,Ф т.
6."Греднасг Коясу.гr'(Ю.Щ
- По поlсазатсr -.Теtrrrческо прслпоr(сif,lе" П2 - 50.00 т,
- По похазател.. IleHoBo прслlожсIтяе'' -Пl-
комплекспд оцсrrка -

1,00 т,
50.00 т.

5l,Ф т.

2].0з т,
7 r,03 т.

koltttлekctlaпa оценхо па оферrlurrле се сфърха в Иемutпелеtl лuсm l\b 3 , нсJхlзlлuвна часпl оп
lвlсйоящчrl пропокоJL

След опреде.r*яе r*t хомllлекGsЕrЕ оцеЕка м фергrтrе и .rоцzсвагвrе учzlстяяrщ . коllrсЕята
взе единодушно следltото

РЕIIIЕНИЕ

На ocнoвarfiie .i.1-7l , шЗ ог ЗОП Коrдсвгга првдrвга с]rедrrото кJЕrсЕрбsе Еа доп}ttlатrrтс
\^rастакцп :

l itясrо - .-Гра.Фtакг Конс!,rгг''ООД
2 мясю - ЕТ.ЛИКА-tЬяа xprclDвa"
3 мясго - .€С-Консуm"ЕОО,Щ
4 rtясто - _"Щеомид'ЕОО,Щ
5 мясrо - _,ВМЛ-КонсчJrг'ЕООД
6 мяио - .Дреа Прсrг-ЕООД

Комrшексва оцеяrса 71,0з т.
Комплсксв& оцеЕка - 70.99 т-
комллсксна оIlенtФ, 51 00 т.
Koм]l]-reкcнa оцеяrФ - З6.56 т.

КомтцекФrа оцоrrа - 2t,7З т_

KoMrL'IeKcHa оцеЕка - 28,40 т,

!Ъ осяоваrrrс чл. 72 , м- 2 оa ЗОП Еtстоrщrrгт проrохол й цялirтд доtýа{еЕIа,ция по
ПРОВ92(ДаВеrо tlil васющаm огкрЕгa процсд_lра да сс премде ва Ьз!lФtоf,€,т, за BýltФEg на
Решеяяе по чл.73 , ал.l ог 3оП.

Комвсигга прксшоч.r рабов в 12: 00 вса

}lасrолцялг пPoroto,] е flýqтв€lr ва 0t.01.20l5 г.

Ъ верrrосгв Еs гq€lеФ8евого хомпсв{пl сс подIхсва в qьсгаз l@tсto cfie;Eil:
/,, ,i

tрFдсFмтъл, -l}l,tl{lX-
r'Cеra Бlтрева i /

UlБновЕ

:9
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