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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАцИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЮСТЕНДИЛ

ПРОТОКОЛ Ns 1
На основание чл. 97, ал . 4 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки /ППЗОП/

На 04.12.2017 г. в 14.00 ч. в сградата на ТП на НОИ -Кюстендил , бул . „България" Ns
46, етаж 3, заседателна зала 307 и във връзка с обява за обществена поръчка на стойност по
чл . 20, ал . 3 от ЗОП (По Глава XXVI от ЗОП) и публикувана информация за обява в портала
на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки под Ns 1026-09-2 с предцет
"Изготвятее на технически паспорт и обследване за енергийка ефекпшвност на сгради
на ТП на НОИ — Кюстендил по обособеки позиции : Обособена позиция N 1: Извърисване
на обследвпне и състпвяке на технически пасnорт на сгради ка Архивохранилище с.
Невестино, ул. „ Струма " N_о 16, rьгласно Наредба N 5 от 28.12.2006 г. за техническите
паспорти; Оо'осоо'ена позиция Ns 2: Обследване за енергийіi а ефективност ка
адмикистративната сzрада на ТП ка НОИ-Кюстенд rиг, бул. „ Бългприя " јЧ 46 u ка
сгради на Архивохранилище с. Невестико, ул. „ Струма "N 16, съгласно изисквакия rпа на
Закона за енергийната ефективност и Нпредба Ns Е-РД-04-1 от 22.01.2016 а ,за
обследвпне за енергийЕга ефективност, сертифициране и оценкп ка енергиыните
спестявания на сгради ".
назначената със Заповед Ns 1015-09-271 /04.12.2017 г. на Директора на ТП Кюстендил ,
в качеството му на длъжностно лице по чл . 7 , ал. 1 от ЗОП , комисия за разглеждане и оценка
на офертите и класиране на участниците , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Илиана Димитрова — началник на отдел „Административен" в ТП на НОИ
Кюстендил ;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Ани Андонова — гл . юрисконсулт в отдел „Административен" в ТП на НОИКюстендил ;
2. Гергана Тодорова — ст. счетоводител в отдел „Административен " в ТП на НОИКюстендил ;
започна работа в публично заседание по разглеждане и оценка на офертите съгласно
чл . 97 от ПП3ОП в обществената поръчка с предмет "Изготвяке на технически пacіrop»i и
обследваке за енергийна ефективност на сгради на ТП на НОИ — Кюстендил по
обосоо' ени позиции :
Съгласно изискванията на чл . 48, ал . 6 от ПП3ОП на председателя се предаде с
протокол списък на постъпилите оферти в обявения ерок — до 17.00 ч. на 01.12.2017 г. — 8
/осем/ оферти , общо за двете позиции :
1. „ГРАНД ПЛЮС" ЕООД — гр . Пловдив, ул . „Стоян Михайловски " Ns 28, партер
оферта с Вх . Ns 1007-09-83#9/24.11.2017 г., 10:10 ч. - Обособена позиция Ns 2;
2. „ КОПИЛИНК " ЕООД — гр . Софин , бул. „Черни връх" Ns 71 А,ет. 2 оферта с Вх . Ns
1007-09-83#10/24.11.2017 г., 10:15 ч. - Обособена позиция Ns 2;
у З. „ КОНТАЧ" ООД — гр. София , бул . „Н .Й . Вапцаров" Ns 51 А оферта с Вх . Ns 100709-83# 11 /27.11.2017 г., 10:13 ч . - Обособена позиция Ns 2;
4. „климАкомЕРе " ООд гр. София , ул. „ Ястребец " N9 20, вх. в, офис в 1
партер оферта с Вх. Ns 1007-09-83#12/27.1 1.2017 г., 10:17 ч . - Обособена позиция Ns 2;
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Неру" Ns 29, офис 53 оферта с Вх. Ns 1007-09-83#14%1I.11.2017 г., 10:25 ч. - Uбособена
позиция Ns 1 и Обособена позиция Ns 2;
7. „БИЛДКОИСУЛТ БГ" ЕООД гр. София, ул. „Иван Арабаджията" бл.41, вх. 3, ет.
б, ап . 44 оферта с Вх. Ns 1007-09-83#15/27.11.2017 г., 10:42 ч. - Обособена позиция Ns 2;
8. „КОИТАЧ" ООД - гр. София, бул. „Н.Й. Вапцаров" Ns 51 А оферта с Вх. Ns 100709-83#18/01.12.2017 г., 11:47 ч. - Обособена позиция Ns 1;
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След оповестяване на участниците и непосредствено преди отваряне на офертите
председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата съгласно
чл. 103, an. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците .
На основание чл. 97, an. 3 от ППЗОП, комисията пристьпи към отваряне на офертите
на участниците по реда на тяхното постьпване и оповестяване на ценовите предложения на

участниците :
Първа оферта - ,,ГРАНД ПJIIOC" ЕООД - гр. Пловдив за Обособена позиция Ns 2:
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с посочени

върху нея данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В
съответствие с изискванията на чл. 54, an. 4 от ППЗОП трима от членовете на комйсията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на
участника . След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ - Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция N. 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " No 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. ,,
ЛФ 16,
съzпасно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба No Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните сnестявания на сгради " е както следва:
- 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС;
Втора оферта -„ КОПИЛИИК" ЕООД - гр. София за Обособена позиция Ns 2:
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с

посочени върху нея данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя ,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В
съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на
участника . След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ - Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция N- 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " ЛФ 46 и на сгради на Архивохранилииfе с. Невестино, ул. ,, Смрума Ns 16,
сцгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба No Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради " е както следва:
- 4 967,60 лв. (четирн хилядн деветстотин шестдесет и седем лева и пi естдссет
стотинки) без ДДС;
~
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Трета оферта - ,,КОНТАЧ ООД - гр. София за Обособена позиция Ns 2: Офертата
е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с посочени върху нея
данни за участника в еъответствие с изискванията на Възложителя , както и отделен

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В съответствие с

изискванията на чл. 54, ал. 4 от ПП30П трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри " на участника.
След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ — Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция N 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " Ns 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул . ,, Струма No 16,
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба Ns Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради " е както следва :
- б 500,00 лв. (шест хилядн и петстотнн лева) без ДДС;

~

Четвърта оферта - ,,КЛИМАКОМЕРС ООД — гр. София за Обособена позиция Ns

2: Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с
посочени върху нея данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В
съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ПП3ОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на
участника. След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ — Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " .NL 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. „ Струма " No 16,
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба No Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценкq на
енергийните спестявания на сгради " е както следва:
- 4190,00 лв. (четири хилиди сто и деветдесет лева) без ДДС ;

Пета оферта -„ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД — гр. София — за Обособена позиция Ns

2: Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с
посо~гени върху нея данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В
съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ПП3ОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на
участника. След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ — Кюстендил no обособени позиции: Обособена позиция N~ 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
Ns 16,
„ България " Ns 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. ,,
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба Ns Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради " е както следва:
'
- 5 880,00 лв. (пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС ;

Шеста оферта - ,,БОГОЕВ КОИСУЛТ" ЕООД — гр. София за Обособена позиция
Ns 1 и Обособена позиция Ns 2: Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост с посочени върху нея данни за участника в съответствие с изискванията
на В1,зложителя, поотделно окомплектовани документите и информацията по т. 2, Раздел V

от „Указания за участие и изисквания на Възложителя при подготовка на офертите" от
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на участника. След подписването, председателят обяви ценовите предложения , както следва:
За Обособена позиция . 1
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет

"Изготвяне на технически nacnopm и обследване за енергийна ефективност на егради на
ТП на НОИ — Кюстендил no обособени позиции • Обособена nозиция N 1: Извършване на
обследване и съставяне на технически паспорт на сгради на Архивохранилище с.
Невестино, ул. „ Струма " N_о 16, сьгласно Наредба Ns 5 от 28.12. 2006 г. за техническите
паспорти; е както следва:
- 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС ;
'
За Обособена позиция 2
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективноет на егради на
ТП на НОИ — Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция No 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " Ј& 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул. ,,
N 16,
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба N Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради " е както еледва:
- 2 350,00 лв. (две хиляди триста и петдесет лева) без ДДС ;

Седма оферта - ,,БИЛДКОНСУЛТ БГ" ЕООД гр. София — за Обособена позиция

Ns 2: Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с
посочени върху нея данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя ,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В
съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на
участника. След подписването , председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет
"Изготвяне rіa технически паспорт и обследвдне за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ — Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция No 2: Обследване за
енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул.
„ България " N_о 46 и на сгради на Архивохранилище с. Невестино, ул . ,, трум Ns 16,
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и Наредба
Е-РД-04-1 от
22.01.2016 г. за обследване sa енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради " е както следва:
- 2 390,00 лв. (пет хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС;
~

Осма оферта - ,,КОНТАЧ ООД — гр. София — за Обособена позиция Ns 1: Офертата
е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с посочени върху нея
данни за участника в съответствие с изискванията на Възложителя , както и отделен

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри". В съответствие с
изискванията на чл. 54, ап. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника.
След подписването, председателят обяви ценовото предложение :
Общата стойност на нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет

"Изготвяне на технически nacnopm и обследване за енергийна ефективност на сгради на
ТП на НОИ — Кюстендил по обособени позиции: Обособена позиция Ns 1: Извършвсfне на
обследване и съставяне на текнически nаспорт на сгради на Архивохранилище с.
Невестино, ул. „ Струма " Ns 16, съгласно Наредба Ns 5 от 28.12.2006 г. за техническите
nacnopmu; е както следна :
- 620,00 лв. ( шестстотин ii двадесет Тева) без ДДС ;
•. С това приключи публичната част от заседанието на комисията .

Комисията продължи в закрито заседание своята работа по разглеждане на
документите от офертите на участниците за проверка съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя . След обстоен
преглед на информацията, съдържаща се в офертите на участниците , резултатит от
извършената проверка са както следва:
Първа оферта -„ГРАНД ПЛЮС" ЕООД — rp. Пловдив за Обособена позиция Ns 2—
Съдържа всички необкодими документи, доказващи изпълнението на поставените от

Възложителя изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност
(правоспособност), технически и професионални способности на участниците, поради което
участника се допуска до разглеждане на техническото му предложение .
~

Втора оферта ЕООД — rp. София за Обособена позиция Ns 2Съдържа всички необходими документи , доказващи изпълнението на поставените от

Възложителя изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност
(правоспособност), технически и професионални способности на участниците , поради което
участника се допуска до разглеждане на техническото му предложение .
Трета оферта - ,, КОНТАЧ ООД — гр. София за Обособена позиция Ns 2- Съдържа
всички необходими документи , доказващи изпълнението на поставените от Възложителя

изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност (правоспособност),
технически и професионални способности на участниците, поради което участника се
допуска до разглеждане на техническото му предложение.

ООД — гр. София за Обособена позиция Ns 2
Четвърта оферта - Съдържа всички необходими документи , доказващи изпълнението на поставените от

Възложителя изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност
(правоспособност), технически и професионалии способности на участниците , поради което
учасгника се допуска до разглеждане на техническото му предложение .
Пета оферта -„ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД — гр. София — за Обособена позиция Ns

2: Представени са документите, относно изпълнението на поставените от Възложителя
изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност (правоспособност),
технически и професионални способности на участника. След обстоен преглед, комисията
установи следното :
В Раздел V„Съдържание на опаковката за участие . Указание за попълване на

образци" от Изискванията на Възложителя при представяне на офертите (от утвърдената
документация за обществената поръчка), в т.1, 2 и 3 изчерпателно са изброени образците на
задължителните документи , които участника следва да представи в опаковката за участие:
Административни сведения Образец Ns 1, Декларации по образец посочени в от т. 1.2 до т.
1.11 (Образец Н от 2 до 11), Списък на изпълнените услуги — по образец No12;
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя - Образец .Nb 13.2. за Обособена позиция N 2, в оригинал ;2:3.
Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП , когато е приложимо - по Образец Ns 15, в оригинал;

Ценово предложение, което се представя по образец за съответната обособена позиция в
оригинал , се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови
параметри " - за Обособена позиция ЈVb 2, по Образец N 14.2., в оригинал.
1. Участника „ВИП HPOEKT БГ" ЕООД — гр. София не е изпълиил горепосочените
указания на Възложителя изцяло . В опаковката за участие участника е представил 3 бр.
ЕЕДОП — оригинал, подписани и подпечатани , съответно от: ЕЕДОП от „ВИП ПРОЕКТ
БГ" ЕООД — гр. София, подписан от Трендафила Кьосева; ЕЕДОП — за лицето Виктор
Пейчев Кьосев, подписан от същия и подпечатан от „ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД; ЕЕДОП за
лицето Ваня Михайлова Андронова, подписан от същия и подпечатан от „ВИП ПРОЕКТ
БГ" ЕООД; 2 бр. декларациии за ангажираност на експерт — за Ваня Михайлова Андронова и
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(:ъгласно Раздел 11 ,,Условия за участие. Изисквания към участниците и офертите" от
от Изискванията на Възложителя при представяне на офертите „Когато участник предвижда
използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на
капацитета на третя лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да има предвид, че основанията за
отстраняване са прилагат и за подизпълиителите и за третите лица. Участниците посочват в
офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да

използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения . Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не
са налице основанията по чл. 54, ап. 1 от ЗОП за отстраняване от процедурата."
Съгласно Раздел V„Съдържание на опаковката за участие. Указание за попълване на
образци" от Изискванията на Възложителя при представяне на офертите „в случай, че
участникът възнамерява да ползва подизълиител/и, в съответсвие с чл. 66, ап. 1, изр.
последно от ЗОП, следва да представи доказателство за поетите от подизпълиителите
задължения", а именно :
• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител — по Образец N 6, в
оригинал;
Попълва се от подизпълнителя/те, които ще участват в изпълнението на поръчката.
Декларацията не замества изискуемото съгласно чл. 66, ал. 1, изр. последно от ЗОП
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за отсъствия на обстоятелства по чл . 54,
ал.1, т. 3- 5 от ЗОП — no Образец N-o 7, в оригинал ;
При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97,
ал. 6, изр. второ от ППЗОП.
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за отсъствия на обстоятелства по чл.54,
ал.1, т. 1, 2 и т.7 от ЗОП — no Образец Ns 8, в оригинал ;
Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка
с чтi. 40 от ППЗОП.
2. Съгласно т. 1.9. от Раздел V„Съдържание на опаковката за участие. Указание за
попълване на образци" от Изискванията на Възложителя при представяне на офертите,
участниците следва да представят Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срецry
изпиране на пари — по Образец N 9, в оригинал. В офертата на участника „ВИП ПРОЕКТ
БГ ЕООД — гр. София липсва посочената декларация.
3. Съгласно т. 3.2. Раздел III „Критерии за подбор и годност" от Изискванията на
Възложителя при представяне на офертите, участникът трябва да разполага с необходимото
техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:
За обособена позиция N_о 2 - технически средства съгласно чл. 43 от Закона за
енергийна ефективност за срока на изпълнение на договора.
За доказване на изискването по т. 3.2. vчастнииите пnедставят:
9
За Обособена позиция !f 2- Справка-декларация (свободен текст, подписан и
подпечатан от участника) в уверение на това, че има на разположение технически средства
съгласно чл.43 от Закона за енергийна ефективност за срока на изпълнение на договора, ако
бъде избран за изпълнител.
3.3. При участие на подизпълиители , същите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не
са налице основания за отстраняване от процедурата .
3.4. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участника се позовава
на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В офертата на участника „ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД — гр. София липсва посочената

справка-декларация (свободен текст, подписан и подпечатан от участника) в уверение на
това, че има на разположение технически средства съгласно чл. 43 от Закона за енергийна
ефективност за срока на изпълиение на договора, ако бъде избран за изпълнител .

Предвид горното и на основание чл. 195 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал.
8 и 9 от ППЗОП, участника „ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД следва да представи :
1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по Образец N-о 6, в
оригинал, за посочените в Декларация Образец Ns 5 подизпълиители поотделно .
2. Декларация по чл. 66, an. 2 от ЗОП за отсъствия на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.
3- 5 от ЗОП - по Образец N-~ 7, в оригинал; за посочените в Декларация Образец Ns
5 подизпълнители поотделно .
3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за отсъствия на обстоятелства по чл.54, ап.1, т.
1, 2 и т.7 от 3ОП - по Образец
8, в оригинал, за посочените в Декларация
Образец Ns 5 подизпълиители поотделио .
4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срецry изпиране на пари - по
Образец N~ 9, в оригинал.
5. Справка-декларация (свободен текст, подписан и подпечатан от участника) в
уверение на това, че има на разположение технически средства съгласно чл. 43 от
Закона за енергийна ефективност за срока на изпълиение на договора, ако бъде
избран за изпълнител.
В настоящата обществена порьчка, Възложителят не е поставяп изискване ' към
участниците да представят ЕЕДОП, съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, за да декларират
съответствието си с критериите за подбор.
у

Шеста оферта - ,,БОГОЕВ КОНСУЛТ " ЕООД - гр. София за Обособена позиция Ns
1 и Обособена позиция Ns 2:
За Обособена позииия Ј& I - Представени са документите , относно изпълиението на
поставените от Възложителя изисквания за лично състояние , минималните изисквания за
годност (правоспособност), технически и професионални способности на участника. След
обстоен преглед, комисията установи следното :
Съгласно т. 3.2. Раздел III „Критерии за подбор и годност" от Изискванията на
Възложителя при представяне на офертите, участникът трябва да разполага с необходимото
техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка :
За обособена позиция & 1 - калибрирани уреди и инструменти за обследване на
строителните конструкции и инстanации, с необходимата измервателна и изпитвателна
апаратура и техника, уреди и инструменти за измерване на осветеност, за шум , за електроизмервания, и други уреди за определяне на нормативно определени показатели за срока на
изпълнение на договора.
За доказване на изискването по т. 3.2. участнииите пледставят:
1 - Справка-декларация (свободен текст, подписан и
За Обособена позиция
подпечатан от участника) в уверение на това, че има на разположение за срока на изпълнение
на договора, ако участникът бъде избран за изпълнител, кanибрирани уреди и инструменти
за обследване на строителните конструкции и инстanации и необходимата измервателна и
изпитвателиа апаратура и техника, уреди и инструменти за измерване на осветеност, за шум,
електро-измервания и други уреди за определяне на нормативно определени показатели , и да
разполага с този инструментариум .
' В офертата на участника „БОГОЕВ КОНСУЛТ" ЕООД - гр. София за Обособена
позиция Ns 1 липсва посочената справка-декларация (свободен текст, подписан и подпечатан
от участника) в уверение на това, че има на разположение технически средства съгласно чл.
43 от Закона за енергийна ефективност за срока на изпълиение на договора, ако бъде избран
за изпълнител .
у

За Обособена позииия N_о 2 Представени са документите , относно изпълиението на
поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, минималните изисквания эа

годност (правоспособност), технически и професионални способности на участника. След
обстоен преглед, комисията установи следното :
Съгласно т. 3.2. Раздел III „Критерии за подбор и годност" от Изискванията на
Възложителя при представяне на офертите, участникът трябва да разполага с необходимото
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За доказване на изискването по т. 3.2. участнииите пnедставят:
За Обособена позиция Ns 2- Справка-декларация (свободен текст, подписан и
подпечатан от участника) в уверение на това, че има на разположение технически средства
съгласно чл.43 от Закона за енергийна ефективност за срока на изпълнение на договора, ако
бъде избран за изпълнител .
В офертата на участника „БОГОЕВ КОИСУЛТ" ЕООД — гр. София за Обособена
позиция Ns 2 липсва посочената справка-декларация (свободен текст, подписан и подпечатан
от участника) в уверение на това, че има на разположение технически средства съгласrІо чл.
43 от Закона за енергийна ефективност за срока на изпълнение на договора, ако бъде избран
за изпълнител .
Предвид горното и на основание чл. 195 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал.
8 и 9 от ППЗОП, участника „ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД следва да представи :
За Обособена позиция
1: Справка-декларация (свободен текст, подписан и
подпечатан от участника) в уверение на това, че има на разположение за срока на изпълнение
на договора, ако участникът бъде избран за изпълиител, калибрирани уреди и инструменти
за обследване на строителните конструкции и инсталации и необходимата измервателна и
изпитвателна апаратура и техника, уреди и инструменти за измерване на осветеност, за шум,
електро-измервания и други уреди за определяне на нормативно определени показатели , и да
разполага с този инструментариум .
За Обособена позиция N_ 2- Справка-декларация (свободен текст, подписан и
подпечатан от участника) в уверение на това, че има на разположение технически средства
съгласно чл.43 от Закона за енергийна ефективност за срока на изпълнение на договора, ако
бъде избран за изпълнител .
~

Седма оферта - ,,БИЈЩКОНСУЛТ БГ" ЕООД rp. София — за Обособена позиция Ns
2: Съдържа всички необходими документи, доказващи изпълиението на поставените от

Възложителя изисквания за лично състояние, минималните изисквания за годност
(правоспособност), технически и професионални способности на участниците, поради което
участника се допуска до разглеждане на техническото му предложение .

Осма оферта - ,,КОНТАЧ ООД — гр. София — за Обособена позиция Ns 1: Съдържа
всички необходими документи, доказващи изпълнението на поставените от Възложителя
изисквания за лично състояние, миинмалните изисквания за годност (правоспособност),

технически и професионални способности на участниците , поради което участника се
допуска до разглеждане на техническото му предложение.
На основание чл. 54, ал. 9 и 10 от ППЗОП, комисията определя на участниците срок
за представяне на допълнително изисканите документи 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящия протокол .
Допълнително изисканите документи следва да бъдат представени в запечатан,
непрозрачен плик с надпис Допълнение към оферта за обществена поръчка с предмет
"Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради
на ТЛ на ИОИ — Кюстендил по обособени позиции: (посочване на съответната
обособена позиция, за която се подават документите) на адрес: 2500 гр. Кюстендил, бул.
„България" Ns 46 - ТП на НОИ Кюстендил.
Настоящия протокол е съставен на 07.12.2017 г. и съдържа 8 (осем) страници.
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