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ОТНОСНО: Дейността на комисия начначепа със Заповед № РД-05-15Н/15.(И,2016г. ма 
Кмета па Община Костинброд ча разглеждане, оценка и класирани на оферти н 
процедура ча възлагане па об^дссчнепа поръчка чреч публична покана с предмет: 
„Основен и текущ ремонт, рехабилитации на пътища и улици и поддържане на 
четвъртокласна ньтна мрежа на територията на община Костинброд", 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на AO] I, рачдел „I 1ублични покапи" 
с ID № 9051872/30.03.2016г. 

Днес, 15.04.2016г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-158/15.04,2016г. ла 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 
1. Христина Иванова - младши специалист „Строителство" притежаващ 

професионална компетентност, свързана с предмета на обществената 
поръчка, съгласно длъжностна характеристика; 

2. Пламен Боев - главен инженер, притежаващ професионална компетентност, 
свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна 
характеристика - заместен на отварянето на офертите на участниците в 
настоящата обществена поръчка от резервния член Теменужка Атанасова - гл. 
специалист-счетоводител на община Костинброд, съгласно болничен лист №Е 
20164502643/11.04.2016г.; 

се събра на заседанието по откриване на процедурата по реда и условията на 
чл. 101а от ЗОП в 11.00 часа в стая 15, ет.2 в сградата на Община Костинброд на адрес 
ул.„Охрид", №1 за публично отваряне на постъпилите оферти, тяхното разглеждане, 
оценка и класиране в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 
покана с горепосочения предмет. 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира присъствие на 
следните представители на фирми: 

1. „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД - г-н Любомир Илиев, управител; 
2. „ПЪТПРИБОР" ООД - г-н Иван Коняров, упълномощен чрез пълномощно 

от дата 14.04.2016г. ' 
3. „УНИМЕКС- С" ООД- г-н Тодор Симов, управител; 
4. „ФЬОЛЕ ТРУП" ООД- г-н Евгени Павлов, управител; 
5. „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД- г-н Ивайло Иванов - упълномощен чрез 

пълномощно от дата 29.01.20Юг. 

Управителите и упълномощените представители се записаха в предоставеният 
им Присъствен лист, след което председателя на комисията провери присъствието на 
членовете и се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието, като 
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запозна състава па участващите в комисия та и присъстващите със Заповед № РД-ОЗ • 
158/15.04.2016г. и а Кмета на Община Костинброд. 

Членовете на комисията попълниха декларация по чл. 35 от 3011 ча липса на 
материален интерес и други обстоятелства, кои то биха възпрепятствали участието им в 
провеждането на процедурата. 

След получаване на справка от Входящия регистър се установи, че в указания 
срок от Възложителя до 10.00 часа па 15.04.2016г. са подадели 11 /единадесет/ офер ти 
за участие в горепосочената обществена поръчка, по реда на тяхното постъпване 
както следва: 

1. Оферта с вх. № 08-00-42/1/14.04.2016г. от „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 
2013" ООД, представлявано от Теодор Стапиславов-като представляващ 
участника по учредителен акт, със седалище и адрес за кореспонденция: 
гр. Ямбол, ул. „Търговска", №29, вх. А, ап. 4, тел. 0888/256661, е-
mail:pe_2013@abv.bg, подадена в 11.33 часа на 14.04.2016г; 

2. Оферта с вх. № 08-00-42/2/14.04.2016г. от „ПЪТИЩА И 
СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД, представлявано от Николай Додеков-като 
представляващ участника по учредителен акт, със седалище и адрес за 
кореспонденция: гр. София, п.к. 1619, ул. „Евлия Челеби", №58, тел. 
02/957 18 17, факс: 02/957 18 41, e-mail:office@pisbg.com, подадена в 
14.51 часа на 14.042016г; 

3. Оферта с вх. № 08-00-42/3/14.04.2016г. ог „НИНЕЛ СТРОЙ" ЕООД 
представлявано от инж.Велко Руйков с адрес на управление: гр. Брезник, 
п.к. 2360, ул. „Георги Стефанов" №6, тел.: 0886/735915 и факс: 076/632 
233, е- mail: nivel_stroy@abv.bg, подадена в 08.28 часа на 05.05.2015г; 

4. Оферта с вх. № 08-00-42/4/15.04.2016г. от „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД 
представлявано от Мария Колева, представляващ участника по 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1700, ул. „Чавдар Мутафов" №22, офис 5.1., тел.: 0888/856666, е- mail: 
gti20081td@gmail.com, подадена в 08.54 часа на 15.04.2016г; 

5. Оферта с вх. № 08-00-42/5/15.04.2016г. от „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД 
представлявано от инж. Евгени Павлов, представляващ участника по 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. Перник, п.к. 
2300, ул. „Стара Загора" №8, тел.: 0887/545932, e-mail: 
fiolegroupltd@gmail.com, подадена в 09.02 часа на 15.04.2016г; 

6. Оферта с вх. № 08-00-42/6/15.04.2016г. от „АТЛАС БАЛКАН" ЕООД 
представлявано от Петър Петров, представляващ участника по 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1505, бул. „Мадрид" №39, ет.З, тел.: 02/943 49 44, факс:02/946 10 82, е-
mail: office@atlasbalkan.com, подадена в 09.05 часа на 15.04.2016г; 

7. Оферта с вх. № 08-00-42/7/15.04.2016г. от „ПЪТПРИБОР" ООД 
представлявано от Александър Николов, представляващ участника по 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1680, ул. „Дойран" №9А, тел.: 02/958 64 84, факс:02/958 64 77, е- mail: 
a.nikolov@patpribor.com, подадена в 09.16 часа на 15.04.2016г; 

8. Оферта с вх. № 08-00-42/8/15.04.2016г. от „УНИМЕКС-С" ООД 
представлявано от Тодор Симов, представляващ участника по 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1345, жк. „Захарна фабрика" бл.1, вх.А, ап. 2, тел.: 02/938 13 36, 02/836 
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22 32, факс:02/938 13 36, е- nniil: olTice№iminieNbi>.com. подадена в 09.19 
часа на 15.04.2016г; 

9. Оферта с вх. № 0S-00-42/9/15.04.2016г. от , , т>Т(ТРОЙ-92" ЛД, 
представлявано от д-р инж. Петко Николов, представляващ участника но 
учредителен акт със седалище и адрес па управление: гр. София, п.к. 
1421, бул. „Арсеналски" №111, тел.: 02/902 69 80, факе:02/963 I I 54, е-
mail: head оГЛce@palstroi.com, подадена в 09.37 часа па 15.04.2016г; 

10. Оферта с вх. № 08-00-42/10/15.04.2016г. от „РАЙКОМЕРС 
КОПСТРУКШЪМ" ЕАД, представлявано от Иван Моллов, 
представляващ участника по учредителен акт със седалище и адрес па 
управление: гр. София, п.к. 1359, бул. „Д-р Петър Дертлиев" №129, тел.: 
02/925 14 44, факс:02/925 12 13, e-mail: omce@raicommerce.bg, 
подадена в 09.43 часа на 15.04.2016г; 

11. Оферта с вх. № 08-00-42/11 /15.04.2016i. от „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД, 
представлявано от Любомир Илиев, представляващ участника тю 
учредителен акт със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 
1421, бул. „Витоша" №66, ет. 5, ап. 15, тел.: 02/951 55 92, факс:02/980 63 
74, e-mail: dieltreid@abv.bg, подадена в 09.57 часа на 15.04.2016г; 

Комисията констатира, че офертите са подадени съобразно изискванията на чл. 
57 от ЗОП и чл. 101 в, ал. 2 от 3011 - представени в запечатани, непрозрачни пликове с 
ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата 
информация - адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и 
наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата. 

Членовете на комисията положиха подпис върху наличните запечатани пликове, 
след което председателя пристъпи към отваряне на пликовете на единадесетте 
офертите по реда на тяхното постъпване, за да констатира приложените от участниците 
документи. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/1/14.04.2016г. от „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" 
ООД, комисията при отварянето на плика установи, че офертата на участника е 
представена в PVC папка. Председателя на комисията обяви ценовото 
предложение, съгласно чл. 101г от ЗОП и помоли представител на друга фирма да 
подпише, заедно с членовете на комисията всеки един лист от техническото и 
ценовото предложение. След това членовете подписаха „Списъка на документи, 
съдържащи се в офертата", предоставен от участника, разгледаха документите, 
след което папката беше върната обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/2/14.04.2016г. от „ПЪТИЩА И 
СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД комисията при отварянето на плика установи, наличието 
на две PVC папки. Председателя на комисията обяви ценовото предложение, 
съгласно чл. 101г от ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, 
заедно с членовете на комисията всеки един лист от техническото и ценовото 
предложение. След това членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи 
се в офертата", предоставен от участника, разгледаха документите, след което 
двете папки бяха върнати обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/3/14.04.2016г. от „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на един класьор папки. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
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комисията всеки сдии лист от тсхничсското и ценовото предложение, ('лед гони 
членовете подписаха „Списъка па документи, съдържащи се в офертат;Г, 
прсдоставсп от участника, разгледаха документите, след класьорът беше върнат 
обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/4/15.04.2016г. от „ДЖИ ГИ АЙ 2008" ЕООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието па една PVC папка. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от 
ЗОП и помоли представител па друга фирма да подпише, заедно е членовете па 
комисията всеки един лист от тсхничсското и ценовото предложение. След това 
членовете подписаха „('писъка па документи, съдържащи сс в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след папката беше върната 
обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/5/15.04.2016г. от „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието па една PVC папка. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. J Oh' от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. След тона 
членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след което папката беше 
върната обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/6/15.04.2016г. от „АТЛАС БАЛКАН" ЕООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на един плик „Документи 
за подбор". Членовете иа комисията положиха подписи върху него, след което го 
отвориха. Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 
101г от ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с 
членовете на комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. 
След това членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след което плика „Документи 
за подбор" беше върнат обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/7/15.04.2016г. от „ПЪТПРИБОР" ООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на един класьор. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. След това 
членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след което класьорът беше 
върнат обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/8/15.04.2016г. от „УИИМЕКС-С" ООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на една PVC папка. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. След това 
членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след което папката беше 
върната обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/9/15.04.2016г. от „ПЪТСТРОЙ-92" АД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието на една PYC папка. 
Председателя на комисията обяви ценовото предложение, съгласно чл. 101г от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. След това 
членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
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предоставен от участника, разгледаха документите, след. коею папката (>eine 
върната обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/10/15.04.2016г. от „РАЙКОМЕРС 
КОПСТРУКШЪН" ЕАД комисията при отварянето па плика установи, наличието 
на две PVC папки. Председателя на комисията обяви ценовото предложение, 
съгласно чл. 101г от ЗОН и помоли представител на друга фирма да подпише, 
заедно с членовете па комисията всеки един лист от техническото и ценовото 
предложение, ("лед това членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи 
се в офертата", предоставен от участника, разгледаха документите, след което 
двете папки бяха върнати обратно в общия плик. 

За Оферта с вх. № 08-00-42/11/15.04.20 !6i. от „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД 
комисията при отварянето на плика установи, наличието па една PVC папка. 
Председателя на комисията обяви цеиово;то предложение, съгласно чл. 1()1г от 
ЗОП и помоли представител на друга фирма да подпише, заедно с членовете на 
комисията всеки един лист от техническото и ценовото предложение. След това 
членовете подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", 
предоставен от участника, разгледаха документите, след което папката беше 
върната обратно в общия плик. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание със задача да 
разгледа документите и информацията, които се съдържат в офертите на 
участниците по реда на тяхното постъпване и да установи дали съответстват на 
изискванията на Възложителя, заложени в Указания за участие в настоящата 
обществена поръчка, Техническата спецификация и проектодоговора, изготвени от 
Възложителя. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/1/14.04.2016г. от „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
6. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
8. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (Образец 6). 
10. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
11. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) на Теодор Станиславов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
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13. Декларация по чл. 56, ал. I, i, I?. 01 ЮП (Образец №Ю)~ подписана и 
подпечатан от управителя на фирмата 
14. Проект на договор Збр, - подписан н подпечатан от управителя па 
фирмата. 
15. Декларация за копфиденциалпост по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №12)-
нодписана и подпечатана от управителя па фирмата. 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 
17. Декларация за запознаване с условията па обекта па поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №V-
TV 010197 за строежи от V-та група с приложен талон с №V~TV 01 (с 
валидност до 30.09.2016г.) 
19. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №TV-
004011 за строежи от 11-ра група, Ill-та и IV-та категория, с приложен талон 
с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието па следните документи в Оферта е вх. № 
08-00-42/2/14.04.2016г. ог „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от представителя на дружеството. 
2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
представителя на дружеството. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
представителя на дружеството. 
6. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
представителя на дружеството. 
7. Извлечение от Търговският регистър за общия статус на дружеството-
подписано и подпечатано от представителя на дружеството. 
8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписана и 
подпечатана от представителя на дружеството. 
9. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от представителя на дружеството. 
10. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (Образец 6)-
неприложима. 
11. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от представителя на дружеството. 
12. Копие от референции - 8бр. и копие от разрешение за ползване-1 бр.-
подписани и подпечатани от представителя на дружеството. 
13. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
14. Копие от приложени документи на експертите на участника- подписани 
и подпечатани от представителя на дружеството. 
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15. Декларация за ангажираност (образец №9)-2бр. на Теодора Терзийска-
подписана и подпечатана от представителя на дружеството. 
16. Декларация за ангажираност (образец №9)-1бр. па Даниел Захариев-
подписана и подпечатана от представителя па дружеството. 
17. Декларация за ангажираност (образец №9)-1бр. па Силвия Кавалона-
подписапа и подпечатана от представи теля па дружеството. 
18. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)» подписана и 
подписана и подпечатана от представителя па дружеството. 
14. Проект на договор - подписан и подпечатан от представителя па 
дружеството. 
15. Декларация за копфиденциалпост по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №12)-
неприложима - подписана и подпечатана от представителя на дружеството. 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от 3011 - подписана и подпечатана от 
представителя на дружеството. 
17. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №I~TV 
015620 за строежи от I-ва група, 11-ра до V-та категория с приложен талон с 
№I-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
19. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004448 за строежи от Н-ра група, I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
20. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №111-
TV 005162 за строежи от Ill-та група, П-pa и Ш-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
21. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №IV-
TV 007628 за строежи от IV-та група, от I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
22. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №V-
TV 010996 за строежи от V-та група, с приложен талон с №V-TV 01 (с 
валидност до 30.09.2016г.) 
23. Копие от сертификат на система за управление BS OHSAS 18001:2007; 
24. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 9001:2008; 
25. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 14001:2005; 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД с предоставения от участника 
списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/3/14.04.2016г. от „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
6. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
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8. Декларация за липсата па свързаност е друг участник по чл, 55. а,и. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8. т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управи теля па фирмата. 
9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (Образец Г>)~ 
неприложима. 
10. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от 3011 (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
11. Копие от Удостоверения за изпълнени задължения по договори- 6 броя и 
Договори - 6 броя. 
12. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от 3011 за ключони 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
13. Копия на документи на ангажираните експерти в обществената поръчка-
подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Юлиаи Ставрев- подписала 
и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация за ангажираност (образец №9) па Юлиан Димитров-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
16. Декларация за ангажираност (образец №9) на Венцислав Руйков-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата 
18. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП - подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 
19. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
20. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №I-TV 
015746 за строежи от I-ва група, I-ва до V-та категория с приложен талон с 
№I-TV 01 (с валидност до 30.09.2017г.) 
21. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004480 за строежи от П-ра група, I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2017г.) 
22. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №111-
TV 005198 за строежи от Ш-та група, I-ва до Ш-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2017г.) 
23. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България е №IV-
TV 007680 за строежи от IV-та група, от I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2017г.) 
24. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №V-
TV 011079 за строежи от V-та група, с приложен талон с №V-TV 01 (с 
валидност до 30.09.2017г.) 
25. Копие от сертификат на система за управление BS OHSAS 18001:2007; 
26. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 9001:2008; 
27. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 14001:2005; 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/4/15.04.2016г. от „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД: 
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1. Списък им докумен ппс, съдържащи се it оферчата- нодпнеаи и подпечатам 
от управителя па фирмата, 

2. Представяне па учасчпик (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
6. Ценово предложение (Образец №>3)~ подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
7. Декларация по чл.47, ал.9 от 3011 (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
8. Декларация .ча липсата па свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
3011, както и за липсата па обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя па фирмата. 
9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (Образец 6)-
неприложима. 
10. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
11. Копие от Референции - 2 броя - подписани и подпечатани от управителя 
на фирмата. 
12. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
13. Копия на документи на ангажираните експерти в обществената поръчка-
подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Мария Колева- подписана 
и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
17. Проект на договор (Образец 11) - подписан и подпечатан от управителя 
на фирмата. 
18. Декларация за конфиденциалност тю чл. 33, ал. 4 от ЗОП- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
19. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
20. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 003676 за строежи от П-pa група, от Ш-та до IV-та категория, с 
приложен талон с №II-TV 02 (с валидност до 30.09.2016г.) 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/5/15.04.2016г. от „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 
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2. I lpc;u"i 11НЯИС но участник (Образец №1)- подписан и подпечатан оч 
управпчеля ма фирмата. 
3. Техническо предложение- (ООрачец №2)- под,писано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
6. Ценово предложение (ООрачец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
7. Декларация по чл.47, ал.9 от 30JI (ООрачец № 4) 4 броя - подписани н 
подпечатани от управи теля на фирмата. 
8. Копие от Удостоверение от Търговския регистър с изх, 
№20160411144704/11.04.2016г. 
8. Декларация ча липсата на свързаност с друг участник но чл. 55, ал. 7 от 
3011, както и ча липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя па фирмата. 
9. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител (Образец 6)~ 
неприложима. 
10. Списък по чл, 51, ал, 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
11. Копие от Удостоверения за качествено изпълнение на договори - 5 броя 
- подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
12. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 or ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
13. Копия на документи на ангажираните експерти в обществената поръчка-
подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на инж. Евгени Павлов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация за ангажираност (образец №9) на Денислав Радков-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата 
17. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
19. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004430 за строежи от II-ра група, от Ш-та до IV-та категория, с 
приложен талон с №II-TV 01 (с валидност до 30.09.2017.)- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
20. Копие от Сертификат с per. №A-148-QMS- подписана и подпечатана от 
управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/6/15.04.2016г. от „АТЛАС БАЛКАН" ЕООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
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3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано оч 
управителя па фирмата. 
4. Ценово предложение (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
5. Декларация по чл.47, ал.9 от 3011 (Образец № 4) 2 броя - подписани и 
подпечатани от управителя па фирмата, 
6. Декларация за липсата па свързаност с друг участник по чл. 55, ал, 7 от 
3011, както и за липсата па обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 оч- 30JI 
(Образец № 5) - 2 броя - подписани и подпечатани от управителя на 
фирмата. 
7. Декларация за съгласис за участие, като подизпълнител (Образец 6)- 2 
броя ~ неприложими. 
8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от 3011 (Образец №7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 
9. Копие от Референции за добро изпълнение - 5 броя - подписани и 
подпечатани от управителя на фирмата. 
10. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от 3011 за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
11. Декларация за ангажираност (образец №9) на Димитър Димитров-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) на Даниел Григоров 
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Ивайло Виденов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Венцислав Русинов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10)- 2 броя -
подписани и подпечатани от управителя на фирмата 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - 2 броя -
подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
17. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - 2 броя - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004115 за строежи от II-ра група, от II-ра до IV-та категория, с приложен 
талон е №II-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.)- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„АТЛАС БАЛКАН" ЕООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/7/15.04.2016г. от „ПЪТПРИБОР" ООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
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4. Ценово предложение (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
5. Копие от Удостоверение с изх. №2016040612421 I/06.04.2016г. от 
Агенцията по вписване - подписано и подпечатало от управителя па 
фирмата. 
6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
7. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл, 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата па обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 
9. Копие от Препоръки и Референции • 8 броя - подписани и подпечатани от 
управителя на фирмата. 
10. Списьк-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
11. Копия от документи доказващи компетентност за експертите ангажирани 
за обществената поръчка- подписана и подпечатана от управителя иа 
фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) па Нели Джопгова- подписана 
и подпечатан от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Тихомир Марииов-
подписана и подпечатан от управителя иа фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Добринка Василева-
подписана и подпечатан от управителя иа фирмата. 
15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10) - подписана и 
подпечатани от управителя на фирмата. 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
17. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 001811 за строежи от II-ра група, от I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №II-TV 07 (с валидност до 30.09.2016г.)- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ПЪТПРИБОР" ООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/8/15.04.2016г. от „УНИМЕКС-С" ООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
4. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
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5. Копие от ЬУЛСТАУ - подписано и подпечатало от управителя па фирмата. 
6, Кратка анотация за дейността ла компания та- подписана и подпечатана от 
управителя ма фирмата. 
6. Декларация по чл.47, ал.9 от 401J (Образец М1 4) подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
7. Декларация за липсата иа свързаност с друг участник по чл, 55, ал. 7 от 
30.11, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
8. Списък ПО ЧЛ. 51, ал. 1, т. 2 от 3011 (Образец №7) - подписан и подпечатил 
от управителя на фирмата. 
9. Копие от Удостоверения за добро изпълнение и Референции • 10 броя -
подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
10. Списък-Декларация иа основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от 3011 за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
11. Копия от документи доказващи компетентност за експертите ангажирали 
за обществената поръчка- подписана и подпечатана от управителя па 
фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) на Тодор Симов- подписана и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Любомир Славов-
иодписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Емилия Иванова-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация за ангажираност (образец №9) на Веселин Иванов-
подписана и подпечатан от управителя иа фирмата. 
16. Декларация от Тодор Симов за наличната техника на фирма 
„УНИМЕКС-С" ООД 
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10) - подписана и 
подпечатани от управителя на фирмата. 
18. Проект на договора (Образец 11) - подписан и подпечатан от управителя 
на фирмата. 
19. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
20. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
21. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004273 за строежи от II-ра група, от Ш-та до IV-та категория, е 
приложен талон с №II-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.)- подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„УНИМЕКС-С" ООД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/9/15.04.2016г. от „ПЪТСТРОЙ-92" АД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 

13 



2. Представяне иа участник (Образец №1)- подписан н подпечатам от 
управителя иа фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано н подпечатано от 
управителя на фирмата. 
4. Ценово предложение (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
5. Декларация но чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя иа фирмата. 
7. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя иа фирмата. 
8. Декларация за съгласие за участие като под изпълнител (Образец 6)-
подписаиа и подпечатана от управителя иа фирмата. 
9. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 
10. Копие от Удостоверения за добро изпълнение и Референции - 12 броя -
подписани и подпечатани от управителя на фирмата. 
11. Списък-Декларация иа основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от 3011 за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението иа предмета на настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписаиа и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) иа инж. Анатоли Стефанов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Валери Иорданов-
подписана и подпечатан от управителя иа фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на инж. Пламен Стоименов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация за ангажираност (образец №9) на инж. Виктория Иванова-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
16. Декларация за ангажираност (образец №9) иа д-р инж. Петко Николов-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10) - подписана и 
подпечатани от управителя на фирмата. 
18. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
19. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 003409 за строежи от II-ра група, от I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №II-TV 03 (с валидност до 30.09.2016г.)- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„ПЪТСТРОЙ-92" АД с предоставения от участника списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/10/15.04.2016г. от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
управителя на фирмата. 
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2. Предсчавяпе па участник (ООрачец №1)- подписан п подпечатан 01 
управителя на фирмата. 
3. Техническо предложение- (ООрачец №2)- подписано н подпечатано от 
управителя на фирмата. 
4. Ценово предложение (ООрачец №3)- под,писано и подпечатано от 
управителя на фирмата. 
5. Декларация по чл.47, ал.9 от 301J (ООрачец № 4) подписана и 
подпечатана от управителя иа фирмата. 
7. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
30JJ, както и за липсата па обстоятелство но чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана оч1 управи теля па фирмата. 
9. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) - подписан и подпечатан 
от управителя на фирмата. 
10. Копие от Удостоверение за добро изпълнение - 1 брой - подписано и 
подпечатано от управителя иа фирмата. 
11. Сгшсък-Декларация иа основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от 3011 за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета иа настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) на Красимир Гоцев-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Свилен Томов- подписана 
и подпечатан от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Снежина Божурска-
подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
15. Декларация за ангажираност (образец №9) на Иван Моллов- подписана и 
подпечатан от управителя на фирмата. 
16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10) - подписана и 
подпечатани от управителя на фирмата. 
17. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
18. Декларация за запознаване с условията на обекта иа поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
19. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 003857 за строежи от II-ра група, от II-ра до IV-та категория, с приложен 
талон с №II-TV 02 (с валидност до 30.09.2016г.)- подписана и подпечатана 
от управителя на фирмата. 

Комисията констатира, пълнота на подадените документи от фирма 
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД с предоставения от участника 
списък. 

Комисията констатира наличието на следните документи в Оферта с вх. № 
08-00-42/11/15.04.2016г. от „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан 
' управителя на фирмата. 

2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя на фирмата. 
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3. Техническо предложение- (ООрачец №2)- подписано и подпсчачппо от 
управителя на фирмача. 
4. Ценово предложение (ООрачец №3)- подписало и подпечатало от 
управителя иа фирмача. 
5. Декларация по чл.47, ал,1) оч- ЗОП (ООрачец № 4) подписала и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
7. Декларация ча липсата иа свързаност с друг участник по чл, 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата па обстоятелство по чл. 8, ал. 8, ч\ 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя иа фирмата. 
9. Списък по чл. 51, ал. 1, т, 2 от ЗОП (Образец №7) - подписал и подпечатил 
от управителя на фирмата, 
10. Копие от Референция за добро изпълнение - 1 брой - подписано и 
подпечатано от управителя на фирмата. 
11. Списък-Декларация па основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета иа настоящата 
обществена поръчка (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя 
на фирмата. 
12. Декларация за ангажираност (образец №9) па Христо Манев и копие от 
диплома - подписана и подпечатана от управителя на фирмата. 
13. Декларация за ангажираност (образец №9) на Дияиа Димитрова и копие 
от диплома - подписана и подпечатан от управителя на фирмата. 
14. Декларация за ангажираност (образец №9) на Милена Григорова и копие 
от диплома и Удостоверение - подписана и подпечатан от управителя иа 
фирмата. 
15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №10) - подписана и 
подпечатани от управителя иа фирмата. 
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец 13) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
17. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и 
извършен оглед и посещение на място (Образец 14) - подписана и 
подпечатана от управителя на фирмата. 
20. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №I-TV 
015188 за строежи от I-ва група, I-ва до V-та категория с приложен талон с 
№I-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
21. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №11-
TV 004285 за строежи от II-ра група, Ш-та до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
22. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №111-
TV 004989 за строежи от Ill-та група, Ill-та категория, с приложен талон с 
№V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г.) 
23. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №IV-
TV 007430 за строежи от IV-та група, от I-ва до IV-та категория, с приложен 
талон с №V-TV 01 (с валидност до 30.09.2016г,) 
24. Копие от Удостоверение от Камарата на строителите в България с №V-
TV 010688 за строежи от V-та група, с приложен талон с №V-TV 01 (с 
валидност до 30.09.2016г.) 
25. Копие от сертификат на система за управление BS OHSAS 18001:2007; 
26. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 9001:2008; 
27. Копие от сертификат на система за управление БДС EN ISO 14001:2004; 
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Комисията констатира, пълнота на подадени те д о к у м е н т от фирма 
„ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД е предоставения оч учаспшка списък. 

Комисията продължи свояча работа е анализ иа иредетанеиите документи ча 
установяване съотвегсчвие на предложепияча па участника е минимални че 
изисквания ча технически възможности, определели оч Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състоянис- Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 

2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл, 49, ал. 1 
и/или 2 or ЗОП. 

- Участникът следва да предостави копне на валидно удостоверение за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 
строежи от Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

3. За технически възможности иа участниците, съгласно чл. 51 от ЗОП: 

- участника следва да докаже изпълнението иа минимум 1 (един) 
договор и/или договори на стойност ие по-малко от 263 500,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета па настоящата 
обществена поръчка през последните пет години, считано от датата иа 
подаване иа офертата (под строителство, сходио с и ред меча иа настоящата 
обществена поръчка се подразбира строителии работи по ремонт и поддръжка 
иа пътища/улици) 

- участника следва да докаже, че разполага с квалифициран технически 
персонал, който да бъде ангажиран в изпълнението иа дейностите по 
обществената поръчка. Персоналът трябва да отговаря на минимални 
изисквания: 1(едии) инженер със специалност „Пътно строителство" или 
еквивалент и 1(един) строителен техник, както и да посочи техническо лице 
за контрол на качеството. 

За участник „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД, като доказателство за 
технически възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите в България с 
№ТУ- 004011 за строежи от II-ра група, Ш-та и IV-та категория, с приложен талон 
с №У-ТУ 01 (с валидност до 30.09.2016г.), с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически възможности, определени от 
Възложителя, по отношение наличие на валидно удостоверение копие на 
валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи от Втора група, Трета категория (II-ра 
група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно, че участникът е посочил четири договора, но не е приложил към 
тях Референции (препоръки) за добро изпълнение, с което да докаже тяхното 
качествено изпълнение, с което участникът не е изпълнил минималните 
изисквания за тсхиичсски възможности, определени от Възложителя за 
изпълнен минимум 1 (един) договор и/или договори на стойност не по-малко 
от 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с предмет еднакъв или сходен е 
предмета на настоящата обществена поръчка през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
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поръчка (ООрачец JS"i,8). от коячо е нидпо следният предложен оч учасчпика екпп ча 
изпълнение па обществената поръчка: 

1, Теодор Станиславов, като ,,Ръководпчел oOcia"- строитслен инженер 
no промишлено и гражданско строителство, не е приложено конно от Диплома 
или друг документ доказващ квалификация, приложена е Декларация ча 
ангажираност (ООрачец №9), подписана от експерта. 

2. Таня Георгиева, като «Технически ръководител»- Инженер но 
транспортно строителство, завършила УЛГС, не е приложено конне на Диплома 
или друг документ доказващ квалификация, не с приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана or експерта. 

3. Иван Платинов, като «Технически ръководител»- Строителен инженер 
на сгради и съоръжения, завършил УЛГС, не е приложено конис от Диплома 
или друг документ доказващ квалификация, нс е приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

4. Райчо Райчсв, като «Технически ръководител»- Инженер по транспортно 
строителство, завършил ВИСИ, не с приложено конис на Диплома или друг 
документ доказващ квалификация, ис е приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта, с което участникът не е 
изпълнил. 

5. Здравко Георгиев, като «Контрол качество»- Инженер ЕИМ, завършил 
ВНВАУ «Георги Димитров», не е приложено копие на Диплома или друг 
документ доказващ квалификация, нс е приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

6. Магдалена Георгиева, като «ЗБУТ»- Експерт ЗБУТ, завършила 
Пловдивски Университет, не е приложено копие на Диплома или друг документ 
доказващ квалификация, не е приложена Декларация за ангажираност 
(Образец №9), подписана от експерта. 

Комисията констатира, че участникът не е изпълнил минималните 
изисквания, определени от Възложителя, относно изпълнен минимум 1 (един) 
договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета иа настоящата 
обществена поръчка през последните пет години, с приложена Референция 
(удостоверение) за добро изпълнение, както и наличието на Декларации за 
ангажираност (Образец №9) на част от екипа, с което да гарантират 
ангажираността им в изпълнението на дейностите по обществената поръчка. В 
случай, че участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка 
трябва да предостави необходимите документи, доказващи квалификация на 
членовете на екипа. 

За участник „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД, като доказателство за 
технически възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата иа строителите в България с 
№II-TV 004448 за строежи от II-ра група, от I-ва до IV-та категория, с валидност на 
Талона до 30.09.2016гм с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 
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- Списък по чл. 51. ал. I. т, 2. оч. 3011 (Образец №7) ча изпушени договори, 
cvi KOMic) е видно девет ичпълпснн договора, с приложени X (оссм) .Референции 
(Удостоверения) и 1 (едно) Разрешение .ча т>л/иии1е, като. Договор е №РД-"33~. 
30/25.09.201 Зг. с па стойност 9 544 514 лв,. без .ДДС, с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания за технически възможности, определени 
от Възложители за изпълнен минимум 1 (един) договор н/нли договори па 
стойност не но-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с предмет 
еднакъв или сходен с предмета на настоящата о б щ е с т в е н а поръчка през 
последните пет години. 

- Списък-Дскларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 оч' ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението па предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен оч* участника екип за 
изпълнение иа обществената поръчка: 

1. Теодора Терзийска, като „Строителен инженер - транспортно 
строителство"- стенен „Магистър транспортно строителство", професионална 
квалификация - „Строителен инженер", с приложено копие от Диплома с 
№41920/201 Зг., от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) 
гр. София, с приложено копие от Удостоверение с №4026/17.04.2015г. за 
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството, с 
приложена Декларация за ангажираност (Образец №9)- 2 броя, подписана от 
експерта. 

2. Силвия Кавалова, като «Строителен техник»- завършила Техникума за 
индустриализирано строителство - специалност «Строителство и архитектура» с 
приложено копие от Диплома с №2701, Серия В93-0013979, с приложена 
Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

3. Даниел Захариев- като «Отговорник по ЗБУТ», завършил Нов Български 
Университет, степен «бакалавър», специалност «Телекомуникации», с приложена 
Диплома №00566/02.08.2002г., с приложена Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

Комисията констатира, че участникът „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" 
ЕАД е изпълнил всички минималните изисквания, за технически 
възможности, определени от Възложителя, в Указанията за участие. 

За участник „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите в България е 
№II-TV 004480 за строежи от II-ра група, от I-ва до IV-та категория, с валидност на 
Талона до 30.09.2017г„ с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, ТТТ-та категория). 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно шест изпълнени договора, с приложени 6 
добро изпълнение и шест Договора, като Договор с №100-14 Д/01.12.2014г. е на 
стойност 340 116,49 лв. без ДДС, с което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя за 
изпълнен минимум 1 (един) договор и/или договори на стойност не по-малко 
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or 263 000,00 ли. без ДДС.' ia строшсл С Т К О c предмет еднакъв или сходен е 
предмет на настоящата общсстисна поръчка през нослсдниге пет години. 

- С п и сь к - Д ек л ар аци я и а основание чл. 5J, ал, 4. и ал, 7 oi,3()1 I ча ...ключови 
експерти, ангажирани ii ичпълнсиисто па предмета па наеччмщата обществена 
норьчка (Образец №8), от която е видпо следният предложен оч' учасчиика екип ча 
изпълнение иа обществената поръчка: 

1. Юлиан Димитров, като „Инженер - пъччю строителство"- степсн 
„Магистър транспортно строителство", професионална квалификация 
„Строителен инженер", с приложено копие от Диплома е №42769/2014г., от 
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСТ) гр. София, е 
приложено копие от Трудова книжка с №284984, Серия 3, с приложена Декларация 
за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

2. Венцислав Руйков, като «Строителен техник»- завършил Техникум по 
строителство «Кольо Фичето» - специалност «Строителство и архитектура» с 
приложено копие от Диплома с №037811, Серия И, с приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта, копие от Трудови книжки и 
копие от Сертификат с per. № 1099/22.06.2015г. за завършил курс за „Контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството". 

Комисията констатира, че участникът „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД е 
изпълнил всички минималните изисквания, за технически възможности, 
определени от Възложителя, в Указанията за участие. 

За участник „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата иа строителите в България с 
№11 ТУ 003676 за строежи от II-ра група, от Ш-та до IV-та категория, с валидност иа 
Талона до 30.09.2016г., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър иа строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно два изпълнени договора, с приложени 2 (две) Референции за 
добро изпълнение, като Договор от 11.11.2014г. е на стойност 944 000,00 лв. с 
ДДС, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за технически 
възможности, определени от Възложителя за изпълнен минимум 1 (един) 
договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8). от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Митко Колев, като „Ръководител обект"- степен „Магистър", 
професионална квалификация - „Строителен инженер-транспортно строителство", 
специалност „Транспортно строителство-пътно строителство" с приложено копие 
от Диплома с №008478, Серия В 82 от Висшия институт по архитектура и 
строителство - гр. София, с приложена Автобиография, с приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 
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2. liacii.ii Василсв, кито «Строителен чехпик»- завършил Техникум но 
счроичелечво и архитекчура гр. Брацигово. е приложено копие оч Диплома с 
№'042969/06.07.1967)'., с приложена Декларация ча ангажираност (ООрачец №9), 
подписана or експерта. 

3. Лиляна Колена, качо «Отговорник контрол на качеечвочо»- завършила 
ВИАС- гр. София, стенен «Магистър», квалификация «икопомист-оргапизатор и 
строителството», специалност «Икономика и управление па строителството», с 
приложена Диплома е №015000/26.05.1983г,, Серия А 89, копие от Удостоверение 
с per. №69/08.07.2014г. ча проведено обучение по «Контрол върху качеството па 
изпълнението на строителството. 

Комисията констатира, че участникът „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД е 
изпълнил всички минималните изисквания, за технически възможности, 
определени от Възложителя, в Указанията за участие. 

За участник „ФЬОЛЕ ГРУГ1" ЕООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие е реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите в България с 
№II-TV 004430 за строежи от II-ра група, от Ш-та до IV-та категория, с валидност на 
Талона до 30.09.2017г., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, но отношение 
наличие иа валидно удостоверение копие иа валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение иа строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно четири изпълнени договора, с приложени 5 (пет) Удостоверения 
за добро изпълнение, като Договор с №23/2015г, е с най-висока стойност 
199 126,00 лв. без ДДС, с което участникът не е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя за 
изпълнен минимум 1 (един) договор н/или договори иа стойност не по-малко 
от 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с предмет еднакъв или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка през последните пет години, с 
придружена Референция (удостоверение) за добро изпълнение. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. инж. Евгени Павлов, като „Инженер - пътно строителство"- степен 
„Магистър строителен инженер по транспортно строителство", завършил ВТУ 
„Тодор Каблешков" - гр. София, с Диплома Серия ВТУ СФ-2001г., per. 
№0038/30.10.2001 г., нс е приложено копие пя Диплома или друг документ 
доказващ квалификация, с приложена Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

2. Денислав Радков, като «Строителен техник»- завършил Техникум по 
строителство «Арх. Йордан Миланов» гр. Перник, е Диплома серия В-99, №012995 
- не е приложено копие на Диплома или друг документ доказващ 
квалификация, с приложена Декларация за ангажираност (Образец №9), 
подписана от експерта. 
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Комисията констатира, че участникът пс е изпълнил м ш ш м а л ш т -
изисквания, определени ог Възложителя, относно изпълнен минимум I (едни) 
договор и/или договори па С Т О Й Н О С Т нс по-малко ог 263 000,00 лв. Get ДДС ча 
строителство е предмет еднакъв или сходен с предмета иа настоящата 
обществена норьчка през последните нет години, с приложена Референция 
(удостоверение) ча добро изпълнение, както и не е посочено техническо лице, 
отговарящо ча контрола на качеството. В случай, че участникът бъде избран 
ча изпълнител на обществената норьчка трябва да предостави необходимите 
документи, доказващи квалификация на членовете па екипа. 

За участник „АТЛАС БАЛКАН" ООД, като доказателство ча технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата па строителите в България с 
№II-TV 004115 за строежи от П-pa група, от П-дало, IV-та категория, е валидност па 
Талона до 30.09.2016г., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, но отношение 
наличие иа валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър иа строителя за изпълнение иа строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно пет изпълнени договора, с приложени 5 (пет) Референции за 
добро изпълнение, като Договор от дата 01.06.2015г. е на стойност 500 796,32 лв. 
без ДДС, с което участникът е изпълнил минималните изисквания за 
технически възможности, определени от Възложителя за изпълнен минимум I 
(един) договор и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без 
ДДС за строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета иа настоящата 
обществена поръчка през последните пет годиии. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. инж. Димитър Димитров, като „Ръководител обект"- степен „Магистър" 
квалификация „Инженер по пътно строителство и мостове", завършил ВВОВУ 
„Васил Левски", Диплома с №993156, Серия Р/2001г., не е приложено копие на 
Диплома или друг документ доказващ квалификация, с приложена Декларация 
за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

2. инж. Даниел Григоров, като «Технически ръководител»- завършил ВТУ 
«Тодор Каблешков», квалификация «строителен инженер-транспортно 
строителство» - не е приложено копие на Диплома или друг документ, 
доказващ квалификация, приложена е Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

3. инж. Ивайло Виденов, като «Геодезист»- завършил МГУ «св. Иван 
Рилски», квалификация «инженер по геодезия и маркшайдерство» - не е 
приложено копие на Диплома или друг документ доказващ квалификация, с 
приложена Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

4. инж. Венцислав Русинов, като «Отговорник по контрол на качество»-
завършил УАСГ- гр. София, квалификация «строителен инженер» - не е 
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приложено копне на Диплома или друг документ, доказващ квалификация, е 
и ри.] южен а Декларация ча ангажираност (Образец №9), подписана от екенерча. 

Комисията констатира, че участникът „АТЛАС ЬАЛКАИ" ООД е 
изпълнил всички минималните изисквания, ча технически възможности, 
определени от Възложи теля, в Указанията за участие. В случаи, че 
участникът бъде избран за изпълнител на обществената норьчка трябва да 
предостави необходимите документи доказващи квалификация на членовете 
иа екипа. 

За участник „ПЪТПРИБОР" ООД, като доказателство ча технически 
възможности са представени в съответствие е реквизитите: 

- заверено копие иа Удостоверение от Камарата на строителите п България е 
№II-TV 001811 за счроежи от Jl-ра група, от I-ва до IV-та категория, с валидност.на 
Талона до 30.09.2016г„ с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, но отношение 
наличие иа валидно удостоверение копие иа валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от 3011 (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която. е видно четири изпълнени договора, с приложени 4 (четири) 
Удостоверения за добро изпълнение, 3 (три) Протоколи за изпълнени работи и 3 
(три) Удостоверения за въвеждане в експлоатация, като Договор с №5/14.11.2013г. 
е на стойност 851 921,31 лв. без ДДС, с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически възможности, определени от 
Възложителя за изпълнен минимум 1 (едии) договор и/или договори иа 
стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с предмет 
еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през 
последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. инж. Нели Джонгова, като „Инженер - пътно строителство"- степен 
„Магистър строителен инженер по пътно и жп строителство", с приложено копие 
на Диплома №366448, Серия Г-I от Ленинградския институт по жп. линии, път и 
пътно стопанство, с приложени Декларация за ангажираност (Образец №9), 
подписана от експерта, копие от Удостоверение с №254/09.03.2016г. за преминат 
курс за „Координато по безопастност и здраве в строителството", копие от 
Трудова книжка и копие от Трудов договор. 

2. Тихомир Маринов, като «Строителен техник»- завършил Техникум по 
строителство и архитектура - гр. Перник - с приложено копие на Диплома с 
№0023293, Серия №В-93, с приложени Декларация за ангажираност (Образец №9), 
подписана от експерта, копие от Трудова книжка и копие от Трудов договор. 

3. инж. Добринка Василева, като «Експерт по осигуряване иа контрол на 
качеството»- завършила ВИАС- гр. София - степен Магистър, строителен 
инженер-промишлено и гражданско строителство, с приложено копие на Диплома 
с №003516, Серия №МЯ, с приложени Декларация за ангажираност (Образец №9), 
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подписана от експерта, копне от Удостоверение с №71-6/30.04.201 Sr.. копие от 
Трудова и Служебна книжка и копие от Трудов договор. 

Комисияiа конскпира, че учаспшкьт „НЪТПРИЬОР" ООД с пзш.лнил 
всички минималните изисквания, за технически възможности, определени от 
Възложителя в Указанията за участие. 

За участник „УНИМЕКС-С" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съо тветст вие е реквизитит е: 

- заверено копие на Удостоверение от Камарата на строи телите it България с 
№II-TV 004273 за строежи от 11-ра група, от Ill-та до IV-та категория, с валидност' на 
Талона до 30.09.2016г., с което участникът с изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложителя, но отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строитсля за изпълнение на строежи от 
Взора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т, 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно шест изпълнени договора, с приложени 10 (десет) Референции и 
Удостоверения за добро изпълнение, като Договор с №РД-55-542/04.10.2011г. е иа 
стойност 728 026,00 лв. с ДДС, е което участникът е изпълнил минималните 
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя за 
изпълнен минимум 1 (един) договор и/или договори иа стойност не но-малко 
от 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с предмет еднакъв или сходен е 
предмета на настоящата обществена поръчка през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Тодор Симов, като „Отговорник за контрола на качеството"- степен 
„Магистър строителен инженер", с приложено копие на Диплома 
№001363/18.07.1986г., Серия В от Университет по архитектура, строителство и 
геодезия, с приложени Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от 
експерта, копие от Удостоверение с №3411/22.01.2016г. за завършен курс по 
„Контрол върху качеството иа изпълнение иа строителството", копие от 
Удостоверение с №210/2016г. за преминат курс за здравословни и безопасни 
условия на труд и др. 

2. Любомир Славов, като «Технически ръководител»- завършил 
Университет по архитектура, строителство и геодезия - с приложено копие на 
Диплома с №007272/10.02.1978г., Серия №ОЯ, с приложени Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта, копие от Граждански договор. 

3. Емилия Иванова, като «Строителен техник»- завършила Строителен 
техникум «Христо Ботев»- гр. София, с приложено копие иа Диплома е №000049, 
Серия №Н-97, с приложени Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана 
от експерта, копие от Удостоверение с №212/2016г. за завършено обучение по 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Комисията констатира, че участникът „УНИМЕКС-С" ООД е изпълнил 
всички минималните изисквания, за технически възможности, определени от 
Възложителя в Указанията за участие. 
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За участник „Н'ЬТ( "ГРОЙ-92" АД, к а т докачателсчво ча чехипчсскн 
възможности са предсчавспи и съответсчвие с реквичичиче: 

- :iaiicpcij() K()iiiic иа Удостоверение оч;.Камарата.па строителите и |у|>лгарим е 
№11-ТУ 003409 ча сгроежн от II-ра група, cvr 1.-маi. до. I V-ra качегория, е вшщдпрст .иа 
Талона до 30.09.2016г„ с което участникът с изпълнил минималните изисквания 
ча технически възможности, определени от Възложители, по отношение 
наличие на валидно удостоверение копие на валидно удостоверение ча нниснанс 
в Централния професионален регистър на строителя ча изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра група, Ш-та категория) 

- Списък по чл. 51, ал. 1. т. 2 от 3011 (Образен, №7) за изпълнени договори, 
от която е видно дванадесет изпълнени договора, с приложени 12 (дванадесет) 
Референции и Удостоверения за добро изпьлпеиие, като Договор с №РД-33-7 
завършен на 04.10.2011г. е иа стойност 9 539 243,00 лв. без ДДС, с което 
участникът е изпълнил минималните изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за изпълнен минимум 1 (един) договор и/или 
договори иа стойност не по-малко от 263 500,00 лв. без ДДС за строителство с 
предмет еднакъв или сходен с предмета иа настоящата обществена поръчка 
през последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 or ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение иа обществената поръчка: 

1. ииж. Аиатоли Стефанов - Инженер- „Пътно строителство" степен 
„Магистър", квалификация „Инженер пътно строителство", с Диплома 
№020365/21.04.2004г., от ВТУ „Т. Каблешков", нс е приложено копие иа 
Диплома или друг документ, доказващ квалификация, с приложени Декларация 
за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта и Договор № 
314/14.04.2004г. 

2. Валери Йорданов, като «Строителен техник»- завършил Техникум по 
строителство «Христо Ботев», с Диплома с №021833/1982г., не е приложено 
копие на Диплома или друг документ, доказващ квалификация с приложени 
Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

3. инж. Виктория Иванова, като «Отговорник по качеството»- степен 
Магистър, специалност «Химични технологии», квалификация «Инженер-химик» 
завършила ХТИ-София, с Диплома с №0016639/1997, не е приложено копие на 
Диплома или друг документ, доказващ квалификация, с приложена Декларация 
за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

4. инж. Пламен Стоименов, като «Координатор по безопастност и здраве»-
степен Магистър, специалност «Транспортно-пътно строителство», квалификация 
«Инженер» завършил УАГС-София, с Диплома с №011362/2006, Сертификат 
№8/11.06.2015г., Сертификат №40/11.04.2015г. не е приложено копие на Диплома 
или друг документ, доказващ квалификация, както и копия от сертификатите 
с приложена Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

Комисията констатира, че участникът „ПЪТСТРОЙ-92" АД е изпълнил 
всички минималните изисквания, за технически възможности, определени от 
Възложителя, в Указанията за участие. В случай, че участникът бъде избран 
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за изнълшггсл на обществената норьчка грибва да предостави необходимите 
д о к у м е н т доказващи квалификация на членовете на скина. 

За участник „РЛЙКОМЕРС KOIK ТРУКПГЬН" ЕАД, като доказателство 
ча технически възможности са представени в съответствие е реквизитите: 

- заверено копие.на Удостоверение от Камарата па.строителите,в 1шп/ар_ия е 
№11-ТУ 003857 за строежи от II-ра група, ог Н-ра до J V-ni кажррдя^^едкшим»^:.??^ 
'Галона до 30.09.201 бг., с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложители, по отношение 
наличие на валидно удостоверение конис на валидно удостоверение за вписване 
в Централния професионален регистър на строшели за изпълнение на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра груна, Ш-та категории) 

- Списък ПО ЧЛ. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно 1 (един) изпълнен договор на стойност 301 774,61 лева без ДДС, е 
приложено 1 (едно) Удостоверение за добро изпълнение, с което участникът е 
изпълнил минималните изискваиии за технически възможности, определени 
от Възложителя за изпълнен минимум 1 (един) договор н/или договори на 
стойност не по-малко от 263 500,00 лв. без ДДС ча строителство с предмет 
еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена норьчка нрез 
последните пет годиин. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението иа предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Красимир Гоцев - като „Ръководител обект", висше образование, степен 
„Магистър- Строителен инженер транспортно строителство", специалност „Пътно 
строителство и мостове" с Диплома №010013/1987, от ВНВУ „Васил Левски"- гр.-
Велико Търново, ие е приложено копие на Диплома или друг документ, 
доказващ квалификация, с приложена Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

2. Свилен Томов, като «Строителен техник»- завършил ВТУ «Тодор 
Каблешков» степен Магистър - транспортно строителство с неприложено копие на 
Диплома с №0052/2001г., ие е приложено копие иа Диплома или друг документ, 
доказващ квалификация, с приложени Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

3. инж. Снежина Божурска, като «Отговорник по качеството»- степен 
Магистър, квалификация «минен инженер-геотехнолог», завършила Висш минно 
геоложки институт- гр. София, с Диплома с №004925/04.08.1987г., ие е приложено 
копие на Диплома или друг документ, доказващ квалификация, с приложена 
Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

Комисията констатира, че участникът „ПЪТСТРОЙ-92" АД е изпълнил 
всички минималните изисквания, за технически възможности, определени от 
Възложителя, в Указанията за участие. В случай, че участникът бъде избран 
за изпълнител на обществената поръчка трябва да предостави необходимите 
документи доказващи квалификация на членовете на екипа. 

За участник „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД, като доказателство за технически 
възможности са представени в съответствие с реквизитите: 
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- заверено копие па Удостоверение оч Камарача па счрончелите и България е 
№11-ТУ 004285 ча егроежи от II-ра група, оч; |11-ч;а до J V-та категория, е валидност im 
Талона до 30.09.201бг„ с което участникът е изпълнил минималните изисквания 
за технически възможности, определени от Възложители, но отношение 
наличие па валидно удостоверение копие на валидно удостоверение за вписвано 
в Централния професионален регистър на строители за изнълнспие на строежи от 
Втора група, Трета категория (II-ра трупа, Ш-та категории) 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) за изпълнени договори, 
от която е видно 1 (един) изпълнен договор на стойност 683 459,00 лева без ДДС, с 
приложено 1 (едно) Референция за добро изпълнение, с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания за технически възможности, определени 
от Възложителя за изпълнен минимум 1 (едии) договор и/или договори иа 
стойност не по-малко от 263 500,00 лв. без ДДС за строителство с предмет 
еднакъв или сходен е предмета иа настоящата обществена поръчка през 
последните пет години. 

- Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови 
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка (Образец №8), от която е видно следният предложен от участника екип за 
изпълнение на обществената поръчка: 

1. Христо Манев - като „Инженер пътно строителство", завършил висше 
образование във Висш инженерно - строителен институт, степен „Магистър", 
квалификация „Строителен инженер пътно строителство", с приложено копие от 
Диплома №000627/21.02.1975г., Серия АМ, с приложена Декларация за 
ангажираност (Образец №9), подписана от експерта. 

2. Дияиа Димитрова, като «Строителен техник»- завършил Техникум по 
строителство «Колю Фичето»- гр. Бургас е приложено копие на Диплома с 
№0006003/1993г., Серия В-95, с приложени Декларация за ангажираност (Образец 
№9), подписана от експерта. 

3. Милена Григорова, като «Отговорник по качеството»- степен Магистър, 
квалификация «инженер ПГС», завършила Висш инженерно-строителен институт -
гр. София, с приложено копие на Диплома с №004258/29.10.1991г., е приложена 
Декларация за ангажираност (Образец №9), подписана от експерта, с приложено 
Удостоверение с №0842/14.07.2015г. 

Комисията констатира, че участникът „ДИЕЛ ТРЕИД" ООД е изпълнил 
всички минималните изисквания, за технически възможности, определени от 
Възложителя, в Указанията за участие. 

Комисията след като установи предоставените документи за подбор от 
участниците в обществената поръчка с минималните изисквания определени 
от Възложителя, на основание чл. 51, ал. 1, т. 2, т.4, т.5 във връзка с чл. 68, ал. 8 и 
чл.101г, ал.1 от ЗОП, комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Да се изиска от: 

- „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД изпълнен минимум 1 (един) договор 
и/или договори на стойност не по-малко от 263 000,00 лв. без ДДС за 
строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата 
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обществена поръчка през последните пет години, с приложела Референция 
(удостоверение) за добро изпълнение, както и Декларации за ангажираност 
(Образец №9) иа част от скниа-Танм Георгиева, Иван Златинов, Райчо Ранчев, 
Здравко Георгиев, Магдалена Георгиева, с което да гарантирит 
ангажираността им в изпълнението па дейностите но обществената норьчка; 

2. «ФЬОЛЕ ГРУГ1» ЕООД изпълнен минимум 1 (едни) договор и/илн 
договори на стойност не по-малко or 263 000,00 лв. без ДДС за строителство с 
предмет еднакъв или сходен е предме та па нас тоя ща та обществена нор ьчка 
през последните пет години, с приложена Референция (удостоверение) за 
добро изпълнение, както и да посочи тсхиичсско лице, отговарящо за 
контрола на качеството, с придружено копие от Сертификат. 

2. Изискуемите документи участниците да представят на комисията в 
срок 3 (три) работни дни от получаването на настоящия протокол. 

3. Комисията ще продължи своята работа, след изтичане на определения 
от нея срок. 

С оглед изпълнението на поставените задачи със Заповед № РД-05-
158/15.04.2016г. на основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, Комисията състави и 
подписа Протокол № 1, който съдържа 28 (двадесет и осем) страници, като на този 
етап приключи своята работа. 

Председател: Ангел Милчев: п 

/юрисконсулт/ 

Членове: 1. Христина Иванова: п 

/ младши специалист „Строителство" / 

2. Пламен Боев: п 

/главен инженер на община Костинброд/ 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от: п.. 
Ангел Милчев, юрисконсулт 03.05.2016 г. 

УТВЪРДИЛ: п п 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд 
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