
П Р О Т О К О Л  №1

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в 
открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект

за Общ устройствен план на Община Искър” 
по член 72 във връзка с чл.68, ал. 1-8 от Закона за обществените поръчки

На 11.02.2015 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с Решение 
№ 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”, открита с Решение 
№2/09.01.2015 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. 
Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:
Теменужка Василева Христова - Директор на дирекция “Обществени поръчки и 

информационно-техническо осигуряване” (ОПИТО) при община Искър 
Секретар:

Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция 
“Обществени поръчки и информационно-техническо осигуряване” при община Искър 
Членове:

1. Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция “Финансово-стопански 
дейности и административно-правно обслужване” при община Искър

2. арх. Владимир Иванов Попов - Главен архитект в дирекция „Социално 
икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър

3. инж. Николина Спасова Горанова - Главен инженер в дирекция „Социално
икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община
Искър

Със съобщение per. № 30-12-26-1 от 09.01.2015 год., публикувано в профила на 
купувача на същата дата и изпратено по официален ред, са уведомени средствата за масово 
осведомяване, както и всички заинтересовани лица за отварянето на офертите и разглеждане 
на документите за подбор на участниците в открита процедура за възлагане на обществената 
поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за 
назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа, съобразно разпоредбата на 
чл. 68, ал. 1 от ЗОП и получи срещу подпис от г-жа Иванина Цолеевска - Старши експерт 
„Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция “Обществени поръчки и 
информационно-техническо осигуряване” (ОПИТО) при община Искър ппиемо-предавателен 
протокол за подадените оферта за участие, универсална справка от АИС „Архимед” на 
общинската администрация от дата: 10.02.2015 год. и 5 /пет/ бр. оферта.

Съгласно горепосочените протокол и справка, оферта за участие в откритата 
процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 09.02.2015 г. са подали пет дружества.
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Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП и документацията 
за участие —  в запечатани непрозрачени пликове.
Оферта са подадени от:

№
по

ред

Юридическо лице 
/фирма/ 

Участник,
Адрес за кореспонденция

Име, презиме 
и фамилия на 

участника 
представил 

офертата или 
упълномощен 
представител

Дата, час 
подаване на 

офертата

Per. № по 
програмата 

за
документооб

орота

Забележка

1. Обединение 
Г ражданско дружество 

„Мастерплан труп”, 
ул. Фредерик Жолио 

Кюри” № 1 
4000 гр. Пловдив

по куриер с 
обратна 
разписка

06.02.2015 год. 
16:04 часа

30-1232-1 Куриерски 
лист за 

разнос № 
767479

2. Консорциум Урбан труп, 
ул. „Отец Паисий” № 47 

1303 гр. София

по куриер 09.02.2015 год. 
14:21 часа

30-1233-1 Номер на 
пратката 

112791060
3. Обединение „План консулт 

Искър” ДЗЗД, бул. „Черни 
връх” 32г, ет. 1, офис А2 

гр. София

по куриер 09.02.2015 год. 
14:28 часа

30-1234-1 Транспортен 
етикет № 

230520993

4. „Груп Арнайз Консулт” 
ООД, ул. „Средна гора” 73, 

гр. София

по куриер 09.02.2015 год. 
14:36 часа

30-1235-1 Номер на 
пратката 

112779850
5. „Шуменски кадастър” 

ЕООД, ул. „Съединение” 
109, ет. 3, офис 13 гр. 

Шумен

Атанас Иванов 
Димитров -  

упълномощен 
преставител

09.02.2015 год. 
14:47 часа

30-1236-1 Пълномощно-
оригинал

След получаване на приемо - предавателния протокол и универсалната справка от АИС 
„Архимед” на общинската администрация за подадените оферта за участие в процедурата и 
съобразно изискванията на чл. 35, ал 3 от ЗОП, председателят прочете пред всички 
присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете 
на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 
Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с 
протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на участниците.

I. Отваряне на офертите на участниците

1.Отваряне на офертам* на участника ОБЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО 
ДРУЖЕСТВО „МАСТЕРПЛАН ТРУП”, гр. Пловдив
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Комисията пристыш към отваряне на подадените оферта по реда на постъпването им и 
проверка за наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно 
изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП.

Първо се отвори офертата на участника Обединение Гражданско дружество
„Мастерплан груп”, гр. Пловдив. Офертата на участника съдържаше три отделни
запечатани, непрозрачни и надписали плика, както следва:
1. Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”;
2. Плик № 2 с надпис -  „Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Плик № 3 с надпис -  „Предлагана цена”.

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията -  
председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена” на участника Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп”.

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към 
отварянето на плик № 2 на участника Г ражданско дружество „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, с 
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията 
председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха всички документи от плик № 2 на 
участника.

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на
поръчката”, комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документи за подбор” на
участника Г ражданско дружество „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, съгласно изискването на чл.68, 
ал.5, изречение последно от ЗОП. Комисията оповести документите и информацията, конто 
плик № 1 - „Документи за подбор” съдържа и провери съответствието на съдържащите се в 
него документи и информация с приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.

2.Отваряне на офертата на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. 
София.

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три 
отделни запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП.

Офертата на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София съдьржаше 
три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;
2. Плик № 2 с надпис -  „Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Плик № 3 с надпис -  „Предлагана цена”.

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията -  
председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена” на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София.

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към
отварянето на плик № 2 на участника КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр. София, с
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Тримата членове на комисията - 
председателя, юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документи от плик № 2 на 
участника.

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документи за подбор” на 
участника КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр. София”, съгласно изискването на чл.68, 

— -ад.5, изречение последно от ЗОП. Комисията, оповести документите и информацията, конто 
плик № 1 - „Документи за подбор” съдържа и провери съответствието на съдържащите се в 
него документи и информация с приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.
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3. Отваряне на офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” 
ДЗЗД, гр. София.

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на 
три отделяй запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП.

Офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. 
София съдьржаше три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”;
2. Плик № 2 с надпис -  „Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Плик № 3 с надпис -  „Предлагана цена”.
В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията -  

председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена” на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София.

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето 
на плик № 2 на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София, 
с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Тримата членове на комисията- 
председателя, юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документи от плик № 2 на 
участника.

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документи за подбор” на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София”, съгласно 
изискването на чл.68, ал.5, изречение последно от ЗОП. Комисията оповести документите и 
информацията, конто плик № 1 - „Документи за подбор” съдържа и провери съответствието 
на съдържащите се в него документа и информация с приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 
от ЗОП.

4.Отваряне на офертата на участника „ТРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на три 

отделни запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП.
Офертата на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София, съдьржаше три 

отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;
2. Плик № 2 с надпис -  „Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Плик № 3 с надпис -  „Предлагана цена”.

В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията -  
председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена” на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София.

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към
отварянето на плик № 2 на участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София, с
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията- 
председателя, юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документи от плик № 2 на 
участника.

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документи за подбор” на 
участника „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София, съгласно изискването на чл.68, 
ал.5, изречение последно от ЗОП. Комисията оповести документите и информацията, конто 
п ш к .Ж Х ^  ̂ Документа за подбор” съдържа и прэвепи.съответствието на съдържащите се в., 
него документи и информация с приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.

5.Отваряне на офертата на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. 
Шумен.



Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и проверка за наличието на 
три отделяй запечатани плика, съгласно изискването на чл.57, ал.2 от ЗОП.

Офертата на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен съдьржаше 
три отделяй запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. Плик № 1 с надпис „Документа за подбор”;
2. Плик № 2 с надпис -  „Предложение за изпълнение на поръчката”;
3. Плик № 3 с надпис -  „Предлагана цена”.
В съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията -  

председателя, юрисконсулта и главния инженер подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена” на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен.

В съответствие с изискването на чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето 
на плик № 2 на участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен”, с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката”. Трима членове на комисията - председателя,
юрисконсулта и главния инженер, подписаха всички документа от плик № 2 на участника.

След подписването на документите от плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката”, комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 - „Документа за подбор” на 
участника „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен”, съгласно изискването на чл.68, 
ал.5, изречение последно от ЗОП. Комисията оповести документите и информацията, конто 
плик № 1 - „Документа за подбор” съдържа и провери съответствието на съдържащите се в 
него документа и информация с приложения списък по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП.

С това приключи иубличната част от заседаннето на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка за наличността и 
редовността на документите от плик № 1 с надпис „Документа за подбор” на участниците в 
процедурата.

II. Проверка за наличието и съответствието на документите за подбор:

Пликът с надпис „Документа за подбор” в офертата на участниците следва да съдържа 
документите, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. т. 1-6, 12-14 от ЗОП, конто се 
отнасят до критериите за подбор на участниците. Изискваните от Възложителя документа и 
информация в настоящата процедура са посочени в обявлението за обществената поръчка - 
раздел III.3.2 „Условия за участие”, както и в точка 8 „Оферта“ от изискванията и указанията - 
неразделна част от документацията за участие.

Резултатите от проверката за наличието на документите и информацията в плик № 1, 
съгласно обявените от Възложителя условия и съответствието им с критериите за подбор или 
с други изисквания на Възложителя, комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към 
настоящия протокол.

Комисията установи и прецени следното:
1. Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с поредей № 1, 

подадена от Гражданско дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, гр. Пловдив:
Резултатите от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника 

Гражданско дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, гр. Пловдив, съобразно обявените от 
Възложителя уславия.и съответствието им с критериите за^лсдбор или с други изисквания на 
Възложителя, комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол.

- Декларациите -  6 бр. по чл. 47, ал.9 от ЗОП са попълнени съглано приложения към 
документацията образец. В представените 6 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 
Приложение №1 към образец № 2 от документацията на Дружеството, подписани от лицата 1.
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Георги Георгиев -  Управител на Обединението; 2. Георги Георгиев като Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ“ ООД; 3. Елка Ганева като Управител на „ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
4. Минка Николова като Управител на „ДЖИ ЕМ ВИ“ ЕООД; 5. Лъчезар Грозев като 
Управител на СД “ХидроЕкоСтрой-Грозев и сие“; 6. Станимир Шаламанов като физическо 
лице, липсва доказателство, че фирмите/физическото лице не са преустановили/ло дейността 
си (липсва отбелязване на правилния текст в декларацията);

- Комисията констатира, че представеното от участника копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, не е в съответствие с 
изискванията на Възложителя за обхват на услуги, сходни с предмета на поръчката. Обхватът 
на сертификата е с предмет проектанска дейност в сферата на строителството и 
машиностроенето.

Предвид гореизложеното, комисията прие, че на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от 
ЗОП, на участника Гражданско дружества „МАСТЕРПЛАН ГРУП“ следва да бъде 
дадена възможност да представи следните документи:

- 6 бр. декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към образец № 2 коректно 
попълнени;

- копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквиалентни сертификата, с обхват за услуги, сходни с предмета на 
обществената поръчка, издаден от органи, установени и в други държави членки, както и 
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с 
предмета на поръчката. Изискването се отнася за обединението като цяло.

2. Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с поредей № 2, 
подадена от КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр. София:

Резултатиге от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника ДЗЗД 
„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София, съобразно обявените от Възложителя условия 
и съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, 
комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол.

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София е Обединение, в състава на което 
са включени „ВИЗУРА” ЕООД, гр. София с ЕИК 131014508; „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД, гр. 
София с ЕИК 175119329 и „УРБАНО” ЕООД, гр. София с ЕИК 131428797.

- Представени са 4 бр. декларации от членовете на обединението за ангажираност към 
поръчката -  образец 5, подписани от: 1. Огнян Бъклов като Управител на „ВИЗУРА“ и член 
на ДЗЗД; 2. Огнян Бъклов като Управител на „ВИЗУРА“ и като член на ДЗЗД; 3. Диана 
Иванова като Управител на „УРБАНО” ЕООД; 4. Светлозар Благоев като Управител на 
„ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД. Не е представена декларация от Огнян Бъклов като Представляващ 
ДЗЗД!

- Представени са 4 бр. декларации по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП -  Образец 6 за приемане 
на условията в проекта на договор, подписани от: 1.Огнян Бъклов като Управител на 
„ВИЗУРА“ и член на ДЗЗД -  2 бр. 2.Диана Иванова като Управител на „УРБАНО” ЕООД; 3. 
Светлозар Благоев като Управител на „ГЕОЦЕНТЪР” ЕООД. Не е представена декларация от 
Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД !

- Декларацията-списък на експертите, конто участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчката не е попълнена коректно във втора и трета колона, съгласно образец 
№ 8, включваща посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит л:£.:лта, конто отговарят за извършваг_:та~11а услугата /пълна 
проектантска правоспособност/. Липсват № на дипломите на експерт 2, експерт 3, експерт 4, 
експерт 5, експерт 7 и експерт 10, а за експерт № 11 не са посочени трите имена.
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Предвид гореизложеното, комисията прие, че на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от 
ЗОП, на участника ДЗЗД “КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП”, следва да бъде дадена 
възможност да представи следните документи:

- декларация -  образец №5 от Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД
„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София !

- декларация -  образец №6, от Огнян Бъклов като Представляващ ДЗЗД
„КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП” гр. София !

- Декларация-списък на експертите, конто участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчката, съгласно образец № 8, с коректно попълнена информация във втора 
и трета колона, включваща посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на лицата, конто отговарят за извършването на услугата /пълна 
проектантска правоспособност/.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 11.02.2015

Приложение № 1: Таблица, съдържаща резултатите от проверката за наличието на 
документите за подбор -  плик №1

год.

ПРЕДСЕДАТ1

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ-

Administrator
Typewriter
Чл. 23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
Чл. 23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
Чл. 23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
Чл. 23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
Чл. 23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter



Открита процедура за възлагане на общесз »</на поръчка с предмет: "Изработване на npot..r за Общ устройствен план на Община Искър”

Образец №  1
с п и с ъ к

НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В

№
Съдържание1<»•- . ' » ■ . \ ' • - - '

. ’ ' .■ ■ ' 4 ‘

ПЛИК № 1 -  “Документа за 
подбор”

Обединение 
Г ражданско 
дружество 

„Мастерплан 
труп”, 

гр. Пловдив

Консорциум 
„Урбан груп”, 

гр. София

Обединение 
„План консулт 
Искър” ДЗЗД, 

гр. София

«Груп
Арнайз

Консулт”
о о д ,

гр. София

„Шуменски 
кадастър” ЕООД 

гр. Шумен

1. Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в 
офертата на участника, подписани 
от участника -  попълва се Образец 
№ 1;

V V V V V

2. |
Предстакяне на участника- попълва 
се Обрати № 2, което включва: - 
посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството 
на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, 
включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането 
на процедурата;

V V V V V

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 
Приложение № 1 към Образец №  
2.

V V V V V

4. Нотариал то заверено пълномощ но 
на липето, упълномощ ено да 
представлява участника в

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо
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Открита процедура за възлагане на общесть«Лга поръчка с предмет: "Изработване на n p ot.,/ за Общ устройствен план на Община Искър”

процедурата (тогава, когато 
участникът не се представлява от 
лицата, конто имат право на това, 
съгласно документите му за 
съдебна оегистрация) - оригинал;

5. Копие на договор за обединение, 
нотариално заверен, при участник 
обединение, а когато в договора не 
е посочено лицето, което 
представлява участниците в 
обединението и документ, подписан 
от лицата в обединението, в който 
се посочва представляващият.

V V V Неприложимо Неприложимо

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от 
ЗОП за ползване на 
подизпълнители - Образец № 3 и 
Декларация за съгласие за участие 
като подизпълнител - Образец № 4;

V V V V V

7. Декларация от членовете на 
обединението/консорциума за 
ангажирачост към поръчката -  
попълва :е Образец № 5;

V V V Неприложимо Неприложимо

8. Декларация по чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за лриемане на условията в 
проекта на договор - попълва се 
Образец № 6;

V V V V V

9. Доказателства за техническите 
възможности за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. V V V V V

9.1 Списък на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени 
през последните три години 
(справка съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 
от ЗОП) - попълва се Образец № 7;

V V V V V
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Открита процедура за възлагане на общее!вена поръчка с предмет: "Изработване на npot.^r за Общ устройствен план на Община Искър”

9.2
Декларация-Списък на експертите, 
конто участникът ще нзползва за 
изпълнение на обществената 
поръчката, включващ посочване на 
образованието, професионалната 
квалификация и професионалния 
опит на лицата, конто отговарят за 
извършването на услугата, съгласно 
чл. 51, а.(. 1, т. 7 от ЗОП - Образец 
№ 8.

V V V V V

9.3 Към обр.пец № 8 Декларация по чл. 
51а от ЗОП за ангажираност на 
експертие при изпълнениеито на 
поръчката - Образец № 8-1

V V V V V

9.4 Декларация за наличие на 
лицензиран софтуер за Географски 
информационни системи /ТИС/ за 
периода на изпълнение на поръчката 
- Образец № 9.

V V V V V

9.5 Копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентни сертификата, 
издадени от органи, установени в 
други j  1 ржави членки, както и 
други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване 
на качеството, с обхват сходен с 
предмета на поръчката.

V V V V V

10. Декларация за липса на свързаност 
с друг участник в съответствие с чл. 
55, ал. 7, както и за липса на 
обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 
от ЗОП - Образец № 10.

V V V V V

ПЛИК № 2 -  „Предложение за 
изпълнение на поръчката”

I
■ •

: :: . ■ .
'

____ .... -.... .....-....
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Открита процедура за възлагане на общестьена поръчка с предмет: "Изработване на npot..r за Общ устройствен план на Община Искър’

Попълва се Образец № 11 -
Техническо предложение. Същото 
следва да бъде изготвено по 
приложения образец към 
настоящата документация при 
съблюдаване на изискванията от 
Техническото задание,
изискванията към офертата и 
условията за изпълнение на 
поръчката._______________________

При поьаване на офертата си 
участникът може да посочи, чрез 
Деклар*.! ия по чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП (Образец № 13), коя част от 
техническото предложение има 
конфиденциален характер (съдържа 
техничесьи и/или търговски тайни) 
и да изиска от възложителя да не я 
разкрива.

ПЛИК № 3 -  „Предлагана цена”

1. Попълва се Образец М  12 - Ценово 
предложение. Предлаганата цена е 
в лева без ДДС.___________________

V

V

V

Неприложимо

V

V Неприложимо

V

Неприложимо

/II оУ /045гДата: ПОДПИС: ................
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Typewriter

Administrator
Typewriter



П Р О Т О К О Л  № 1-1 (продължение)

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в открита 
процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ

устройствен план на Община Искър” 
по член 72 във връзка с чл.68, ал. 1-8 от Закона за обществените поръчки

На 16.02.2015 год. (понеделник), назначената с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета 
на община Искър комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект 
за Общ устройствен план на Община Искър”, открита с Решение № 2/09.01.2015 г., 
продължи работата си в следния състав:
Председател:

Теменужка Василева Христова - Директор на дирекция “Обществени поръчки и 
информационно-техническо осигуряване” (ОПИТО) при община Искър 
За Секретар:

Радослав Банков Андреев -  Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и 
регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално икономическо 
развитие, териториално и селищно устройство” при община Искър,

Тъй като Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в 
дирекция “Обществени поръчки и информационно-техническо осигуряване” при община 
Искър е в отпуск по болеет, съгласно болничен лист №1430958 от 12.02.2015г., и 
Членове:

1. Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция “Финансово-стопански 
дейности и административно-правно обслужване” при община Искър

2. арх. Владимир Иванов Попов - Главен архитект в дирекция „Социално 
икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър

3. инж. Николина Спасова Горанова - Главен инженер в дирекция „Социално
икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община
Искър

Преди започване на работата си по разглеждане на документите за подбор на 
участниците в цитираната по-горе открита процедура, резервния член на комисията подписа 
декларация по чл. 35, ал 3 от ЗОП.

Комисията продължи с разглеждане на офертата на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София, като установи и прецени следното:

I.Othocho документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с пореден 
№3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ ..ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД. гр. София:

Резултатите от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София, съобразно обявените от 
Възложителя условия и съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания на 
Възложителя, комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол.

- Не е представена декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП -  Приложение №1 към образец № 
2 от документацията на Обед^иението от Веселина Колешева-Димитрова като 
представляваща ДЗЗД. Представена е декларация от същото лице, в качеството на Управител 
на „ГЕОГРАФИКА” ООД;

- Представени са 2 (две) декларации за ангажираност към поръчката -  образец 5 от 
членовете на обединението за ангажираност към поръчката, подписани от: Веселина

1



Колешева-Димитрова като Управител на „ГЕОГРАФИКА” ООД и член на ДЗЗД и от Елена 
Дякова като Уравител на „ГИС ПРО“ ООД и член на ДЗЗД;
Не е представена декларация от Веселина Колешева-Димитрова като Представляващ ДЗЗД !

Предвид гореизложеното комисията ирие, че на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от 
ЗОП, на участника: ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София,
следва да бъде дадена възможност да представи следните документи:

- декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП -  Приложение №1 към образец № 2 от 
документацията на Обединението от Веселина Колешева-Димитрова като представляваща 
ДЗЗД.

- декларация - образец 5 за ангажираност към поръчката от Веселина Колешева- 
Димитрова като Представляващ ДЗЗД !

2. Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с пореден №
4. подадена от „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София

Резултатите от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника 
„ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТ” ООД гр. София, съобразно обявените от Възложителя 
условия и съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя, 
комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол.

- Декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП е попълнена съгласно приложения към 
документацията образец. В представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение 
№1 към образец № 2 от документацията на Дружеството, подписана от Евелина Борисова в 
качеството си на Управител, липсва доказателство, че фирмата не е преустановила дейността 
си (липсва отбелязване на правилния текст в декларацията);

Предвид гореизложеното комисията прие, че на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от 
ЗОП, на участника: ОБЕДИНЕНИЕ „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София, 
следва да бъде дадена възможност да представи следните документи:

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към образец № 2 коректно 
попълнена относно лишаване или не правото от упражняване на дейност, съгласно 
законодателството на държавата;

З.Относно документите в плик № 1 „Документи за подбор” от оферта с пореден №
5, подадена от „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен:

Резултатите от проверката за наличието на документите в плик № 1 на участника 
„ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен, съобразно обявените от Възложителя 
условия и съответствието им с критериите за подбор или с други изисквания, поставени от 
него, комисията отрази в таблица - Приложение № 2 към настоящия протокол.

- Декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП е попълнена съглано приложения към 
документацията образец. В представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение 
№1 към образец № 2 от документацията липсва информация, относно публичните регистри, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентния орган, който е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя;

- Декларацията - списък на експертите за изпълнение на поръчката не е коретно 
попълнена съгласно образец № 8. За всички експерти липсва доказателство за доказан 
професионален опит, т.е не е попълнена изискваната информация в колона 4 за месторабота, 
период, длъжност, функции)

т пълна проектантска правоспособное" а ^с:^тючение на ръководителя на екипа -  ."спег.т- 
1 и експерт 2 . Липсва № на удостоверение за ППП.

Експерт 10 няма номер на диплома (колона 3)
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Предвид изложеното комисията прие, че на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, 
на участника: ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен, следва да бъде дадена 
възможност да представи следните документа:

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към образец № 2 коректно 
попълнена относно публичните регистри;

- Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчката, съгласно образец № 8. с коректно попълнена информация в 
четвърта колона, включваща посочване на данни за месторабота, период, длъжност и функции 
и колона 3 за № на диплома на експерт № 10.

С оглед направените от комисията констатации относно наличието и редовността 
на представените от участниците документа в плик № 1 с надпис „Документа за 
подбор”, изложенн по-горе, комисията определя срок 5 работай дни от получаване на 
настоящия протокол за представяне допълннтелно на посочените от комисията 
документа.

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията уведомява участниците за извършените 
констатации относно наличието и редовността на документите в плик № 1, като им изпраща 
настоящия протокол, заедно с публикуването му в профила на купувача.

С оглед изпълнението на това задължение, комисията подготви придружителни писма, 
подписани от Председателя на комисията.

Изпращането на протокола ще се осъществи на посочените от участниците адреси за 
кореспонденция или по факс.

Приложение № 2: Таблица, съдържаща резултатите от проверката за редовността на 
документите и информацията в плик № 1 на участниците и съответствието им със списъка по 
чл. 56, ал. 1, т. 14 и предварително обявените условия на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗА СЕКРЕТ АР:

ЧЛЕНОВЕ:
1.

з.
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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”

П рилож ение М 2
към Протокол №  1-1 на комисия,
назначена с Решение № 5/10.02.2015 год.

№
ИЗИСКВАНИЯ НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ 

НЕОБХОДИМИТЕ 
ДОКУМЕНТИ И 

ИНФОРМАЦИЯ, КОНТО 
УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА 
ПРЕДАСТАВИ ЗА УЧАСТИЕ

ГРАЖДАНСКО 
ДРУЖЕСТВО 

„МАСТЕРИЛА 
Н ГРУП”, 

ГР. ПЛОВДИВ

КОНСОРЦИУМ
„УРБАН
ГРУП”,

ГР. СОФИЯ

ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПЛАН 

КОНСУЛТ 
ИСКЪР” ДЗЗД, 

ГР. СОФИЯ

„ГРУП
АРНАЙЗ
КОНСУЛТ”
ООД,
ГР. СОФИЯ

„ШУМЕНСКИ 
КАДАСТЪР” 

ЕООД ГР. 
ШУМЕН

ПЛИК № 1 -  “ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР”

' '
Ч . . - -“ .г г--а Г-> ••

■ .• • b . : ■ .
. *

1. Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в 
офертата на участника, подписани 
от участника -  попълва се Образец 
№  1;

Офертата на 
участника съдържа 
списък на 
документите и 
информацията, 
съгласно
изискванията на 
Възложителя

Офертата на 
участника съдържа 
списък на 
документите и 
информацията, 
съгласно
изискванията на 
Възложителя

Офертата 
научастника 
съдържа списък на 
документите и 
информацията, 
съгласно
изискванията на 
Възложителя

Офертата 
научастника 
съдържа списък 
на документите и 
информацията, 
съгласно
изискванията на 
Възложителя

Офертата 
научастника 
съдържа списък на 
документите и 
информацията, 
съгласно
изискванията на 
Възложителя

2. Представяне на участника -  
попълва се Образец № 2, което 
включва: - посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в 
съответствие със 
законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, 
както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата;

ЕИК
Г ражданското 
дружество е 
обединение, в 
състава на което са 
включени: 
„АРТЕКСПЕРТ” 
ООД с ЕИК 
200803862; 
„ПРОГРАМ 
ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД с ЕИК 
160025055; „ДЖИ 
ЕМ ВИ” ЕООД с 
ЕИК 160116964; 
„ХИДРОЕКОСТР 
ОЙ-1  ̂ зев и Сие”

ЕИК
Консорциум 
„УРБАН ГРУП”, 
гр. София е 
обединение, в 
състава на което са 
включени: 
„ВИЗУРА” ЕООД, 
с ЕИК 131014508; 
„ГЕОЦЕНТЪР” 
ЕООД, с ЕИК 
175119329; 
„УРБАНО” ЕООД 
с Е Ж  131428797.
В офертата на 
участника се 
съдържа

ЕИК
Дружеството по ЗЗД 
„ПЛАН КОНСУЛТ 
ИСКЪР” е 
обединение на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД, с ЕИК 
200062954;
„ГИС ПРО” ООД с 
ЕИК 202199670.
В офертата се 
съдържа
„Представяне на
участника”,
съгласно
приложения към 
документа^ та

ЕИК 175409987.
В офертата се 
съдържа
„Представяне на
участника”,
съгласно
приложения към
документацията
образец.

ЕИК 175409987.
В офертата се 
съдържа
„Представяне на
участника”,
съгласно
приложения към
документацията
образец.
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СД с ВИК 
825166710; 
Станимир Христов 
ШАЛАМАНОВ 
като физическо 
лице.
Представляващ 
Обединението е 
Г еоги Г еоргиев 
като Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ11 
ООД;
В офертата на 
участника се 
съдържа
„Представяне на
участника”,
съгласно
приложения към
документацията
образец.

„Представяне на
участника”,
съгласно
приложения към 
документацията 
образец. 
Представляващ 
Консорциума е 
Огнян Димитров 
Бъклов -  
Управител на 
„ВИЗУРА” ЕООД

образец. 
Представляващ 
ДЗЗД е Веселина 
Кирилова Колешева- 
Димитрова -  
Управител на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
- Приложение № 1 към Образец 
№ 2.

i

1

Представени са 6 
бр. декларации по 
чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
съгласно
приложения към 
документацията 
образец от: 
1 .Г еорги Г еоргиев 
-  Управител на 
Обединението; 
2.Геоги Георгиев 
като Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ“0  
ОД; З.Елка Ганева 
като Управител на 
„ПРОГРАМИНЖЕ 
НЕРИНГ“ЕООД; 
4.Минка Николова 
као Управител на 
„ДЖИ ЕМ 
ВИ“Г ОД;

Представени са 4 
бр. декларации по 
чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП съгласно 
приложения към 
документацията 
образец,
подписани от: 
1 .Огнян Бъклов 
като
представляващ 
ДЗЗД; 2.Огнян 
Бъклов като 
Управител на 
ВИЗУРА ЕООД;
3. Диана Иванова 
като Управител на 
Консорциум 
„УРБАН ГРУП”;
4.Светлозар 
Благоев като

Представени са 4 бр. 
декларации по чл. 
47, ал. 9 от ЗОП 
съгласно
приложения към 
документацията 
образец, подписани 
от: 1. Веселина 
Колешева- 
Димитрова като 
Управител на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД; 2. Симонито 
Г ушев като 
Управител на 
„ГЕОГРАФИКА“ 
ООД; 3. Семра 
Молла като 
Управител на „ГИС 
ПРО“ ООД; 4. Елена 
Дякова (  като

Декларация по 
чл. 47, ал.9 от 
ЗОП е 
попълнена 
съглано
приложения към 
документацията 
образец. В 
представената 
декларация по 
чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП - 
Приложение №1 
към образец №  2 
от
документацията 
на Дружеството, 
подписана от 
Евелина

Представена е 
Декларация по чл. 
47, ал. 9 от ЗОП 
съгласно
приложения към 
документацията 
образец,- 1 бр., 
подписана от 
У правителя на 
дружеството 
В представената 
декларация по 
чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП - 
Приложение №1 
към образец №  2 
от
документацията
липсва
информация,

2
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5.Лъчезар Грозев 
като Управител на 
СД“ХидроЕкоСтро 
й-Г розев и сие“;
6.Станимир 
Шаламанов като 
физическо лице;

Управител на
„ГЕОЦЕНТЪР”
ЕООД.

Уравител на „ГИС 
ПРО“ ООД;
Не е представена 
декларация по 
чл.47, ал.9 от ЗОП 
от документацията 
на Обединението 
от Веселина 
Колешева- 
Димитрова като 
представляваща 
ДЗЗД;

Борисова в 
качеството си на 
Управител, 
липсва
доказателство, 
че фирмата не е 
преустановила 
дейността си 
(липсва
отбелязване на 
правилния текст 
в декларацията);

относно 
публичните 
регистри, в 
които се 
съдържат 
декларираните 
обстоятелства 
или
компетентния 
орган, който е 
длъжен да 
предоставя 
информация за 
тези
обстоятелства 
служебно на 
възложителя;

4. Нотариално заверено пълномощно 
на лицето, упълномощено да 
представлява участника в 
процеди )ата (тогава, когато 
участникът не се представлява от 
лицата, конто имат право на това, 
съгласно документите му за 
съдебна регистрация") - оригинал:

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо

5. Копие на договор за обединение, 
нотариално заверен, при участник 
обединение, а когато в договора не 
е посочено лицето, което 
представлява участниците в 
обединението и документ, 
подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва 
представляващият.

Представено е 
копие на 
учредителен 
договор за 
обединение -  
Г ражданско 
дружество, 
нотариално 
заверено и 
определено лице, 
което да 
представлява 
участника -  арх. 
Геопг' Иванов

Представено е 
копие на договор 
за обединение, 
нотариално 
заверен и копие на 
Анекс -  
нотариално 
заверен,
определено е лице, 
което да 
представлява 
участниците -  
Огнян Димитров 
Бъклов

Представено е копие 
на договор за 
създаване на ДЗЗД 
като обединение, 
нотариално заверено 
и копие на Анекс -  
нотариално заверен, 
определено е лице, 
което да 
представлява 
Обединението -  
Веселина Кирилова 
Колешева- 
Димитров^

Неприложимо Неприложимо
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Г еоргиев като 
Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ” 
ООД

Управител на 
„ВИЗУРА” ЕООД

Управител на
„ГЕОГРАФИКА”
ООД

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от 
ЗОП за ползване на 
подизпълнители - Образец №  3 и 
Декларация за съгласие за участие 
като полизпълнител - Образец № 
4;

Представена е 1 бр. 
декларация по чл. 
56, ал. 1, т. 8 от 
ЗОП за ползване на 
подизпълнител. 
Участникът 
посочва, че при 
изпълнение на 
поръчката няма да 
ползва
подизпълнител, от 
което следва, че 
образец № 4 е 
неприложимо

Представена е 1 
бр. декларация по 
чл. 56, ал. 1, т. 8 от 
ЗОП за ползване 
на подизпълнител, 
подписана от 
Представляващия 
ДЗЗД;
Участникът 
посочва, че при 
изпълнение на 
поръчката няма да 
ползва
подизпълнители, 
от което следва че 
образец № 4 е 
неприложимо

Представени са 3 бр. 
декларации по чл. 
56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
за ползване на 
подизпълнител, 
подписани от 
представляващия 
ДЗЗД, от 
Управителя на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД и от Уравителя 
на „ГИС ПРО“ ООД; 
Участникът посочва, 
че при изпълнение 
на поръчката няма 
да ползва 
подизпълнители. 
образец № 4 - 
неприложимо

Представена е 1 
бр. декларация по 
чл. 56, ал. 1, т. 8 
от ЗОП за 
ползване на 
подизпълнител. 
Участникът 
посочва, че при 
изпълнение на 
поръчката няма да 
ползва
подизпълнители. 
образец № 4 -
неприложимо

Представена е 1 
бр. декларация по 
чл. 56, ал. 1, т. 8 от 
ЗОП за ползване 
на подизпълнител. 
Участникът 
посочва, че при 
изпълнение на 
поръчката няма да 
ползва
подизпълнители.

образец № 4 -
неприложимо

7. Декларация от членовете на 
обединението/консорциума за 
ангажираност към поръчката -  
попълвя се Образец № 5;

Представени са 6 
бр. декларации от 
членовете на 
обединението за 
ангажираност към 
поръчката, 
подписани от:
1.Георги Георгиев 
в качеството му на 
Управител на 
Обединението;
2.Геоги Георгиев 
като Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ“0  
ОД;З.Елка Ганева 
като Управител на 
„ПРОГРАМИНЖЕ 
НЕРИНГ“ЕООД;4. 
М и^ Николова

Представени са 4 
бр. декларации от 
членовете на 
обединението за 
ангажираност към 
поръчката, 
подписани от: 
1 .Огнян Бъклов 
като Управител на 
„ВИЗУРА“ и член 
на ДЗЗД; 2. Огнян 
Бъклов като 
Управител на 
„ВИЗУРА“ и като 
член на ДЗЗД; 
З.Диана Иванова 
като Управител на 
Консорциум 
„УРБАН ГРУП”;

Представени са 2 
(две) декларации от 
членовете на 
обединението за 
ангажираност към 
поръчката, 
подписани от: 
Веселина Колешева- 
Димитрова като 
Управител на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД и член на ДЗЗД 
и от Елена Дякова 
като Уравител на 
„ГИС ПРО“ ООД и 
член на ДЗЗД;
Не е представена 
декларация от 
Веселина [ тешева-

неприложимо неприложимо

4
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као Управител на 
„ДЖИ ЕМ 
ВИ“ЕООД;5. Лъчез 
ар Г розев като 
Управител на 
СД“ХидроЕкоСтро 
й-Г розев и 
сие“;6.Станимир 
Шаламанов като 
физическо лице;

4.Светлозар 
Благоев като 
Управител на 
„ГЕОЦЕНТЪР” 
ЕООД. Не е 
педставена 
декларация от 
Огнян Бъклов като 
Представляващ 
ДЗЗД!

Димитрова като
Представляващ
ДЗЗД!

8. Декларация по чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане на условията в 
проекта на договор - попълва се 
Образец № 6;

1

Представени са 6 
бр. декларации по 
чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане 
на условията в 
проекта на 
договор, попълнен 
по образец от:
1.Георги Георгиев 
в качеството му на 
Управител на 
Обединението;
2.Геоги Георгиев 
като Управител на 
„АРТЕКСПЕРТ“0  
ОД;З.Елка Ганева 
като Управител на 
„ПРОГРАМИНЖЕ 
НЕРИНГ“ЕООД;4. 
Минка Николова 
као Управител на 
„ДЖИ ЕМ 
ВИ“ЕООД;5. Лъчез 
ар Г розев като 
Управител на 
СД“ХидроЕкоСтро 
й-Г розев и 
сие“;6.Станимир 
Шаламанов като 
физическо лице;

Представени са 4 
бр. декларации по 
чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане 
на условията в 
проекта на 
договор,
подписани от: 
1 .Огнян Бъклов 
като Управител на 
„ВИЗУРА“ и член 
на ДЗЗД -  2 бр. 
2.Диана Иванова 
като Управител на 
Консорциум 
„УРБАН ГРУП”; 3. 
Светлозар Благоев 
като Управител на 
„ГЕОЦЕНТЪР” 
ЕООД.
Не е педставена 
декларация от 
Огнян Бъклов като 
Представляващ 
ДЗЗД!

Представени са 3 
(три) декларации по 
чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане на 
условията в проекта 
на договор, 
подписани от 1. 
Веселина Колешева- 
Димитрова -  като 
като представляваща 
ДЗЗД; 2. Веселина 
Колешева- 
Димитрова - като 
Управител на 
„ГЕОГРАФИКА” 
ООД; 3. Елена 
Дякова -  Уравител 
на „ГИС ПРО“ ООД;

Представена е 
декларация по 
чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане 
на условията в 
проекта на 
договор, попълнен 
по образец

Представена е 
декларация по 
чл.56, ал.1, т. 12 от 
ЗОП за приемане 
на условията в 
проекта на 
договор, попълнен 
по образец

( (
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ч

9. Доказателства за техническите 
възможности за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка.

• . ' .
! - • ■. ■ ■ ■ 

■ •
*■ Ъ£ . г*:;. ' v

9.1 Списък на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени 
през последните три години 
(справка съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 
от ЗОП) - попълва се Образец №  7;

i

Участникът e 
представил Списък 
на 6 бр. услуги, 
които са еднакви 
или сходни с 
предмета на 
обществената 
поръчка,
изпълнени през 
последните три 
години, попълнени 
по образец. 
Изискването е 
изпълено.
Към списъка са 
приложени 
заверени копия на 
3 бр. референции 
за добро 
изпълнение на 
посочените услуги, 
3 бр. 
удостоверения за 
добро изпълнение 
и 1 бр. договор;

Участникът е 
представил Списък 
на 13 бр. услуги, 
които са еднакви 
или сходни с 
предмета на 
обществената 
поръчка,
изпълнени през 
последните три 
години, попълнени 
по образец. 
Изискването е 
изпълено.
Към списъка са 
приложени 
заверени копия на 
13 бр. референции 
за добро 
изпълнение на 
посочените услуги;

Участникът е 
представил Списък 
на 3 бр. услуги, 
които са еднакви 
или сходни с 
предмета на 
обществената 
поръчка, изпълнени 
през последните три 
години, попълнен по 
образец.
Изискването е 
изпълено.
Към списъка са 
приложени заверени 
копия на 3 бр. 
референции за добро 
изпълнение на 
посочените услуги;

Участникът е 
представил 
Списък на 3 бр. 
услуги, които са 
еднакви или 
сходни с предмета 
на обществената 
поръчка,
изпълнени през 
последните три 
години, попълнен 
по образец. 
Изискването е 
изпълено.
Към списъка са 
приожени 
заверени копия на 
3 бр. референции 
за добро 
изпълнение на 
посочените 
услуги;

Участникът е 
представил 
Списък на една 
услуга, която е 
сходна с предмета 
на обществената 
поръчка,
изпълнена през 
последните три 
години, попълнен 
по образец. 
Изискването е 
изпълено.
Към списъка са 
приложени 
заверени копия на 
1 бр. референция 
за добро 
изпълнение на 
посочената услуга;

9.2 Декларация - списък на експертите, 
които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената 
поръчката, включващ посочване на 
образованието, професионалната 
квалификация и професионалния 
опит на лицата, които отговарят за 
извършването на услугата, 
съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - 
Образец № 8.

Участникът е 
представил 
Декларация-списък 
на 13 експерти, 
които участникът 
ще използва за 
изпълнение на 
обществената 
поръчката, 
включващ 
посочване на 
образованието, 
npo(j( юналната

Представена е 
Декларация- 
Списък на 11 
експерти, които 
участникът ще 
използва за 
изпълнение на 
обществената 
поръчката, 
включващ 
посочване на 
образованието, 
професионалната

Представена е 
Декларация-Списък 
на 12 експерти, 
които участникът 
ще използва за 
изпълнение на 
обществената 
поръчката, 
включващ
посочване на 
образованието, 
професионалната 
квалифика( I и

Представена е 
Декларация- 
Списък на 
експертите -  11 
бр, които 
участникът ще 
използва за 
изпълнение на 
обществената 
поръчката, 
включващ 
посочване на 
образованието,

Представена е 
Декларация- 
Списък на 11 
експерти, които 
участникът ще 
използва за 
изпълнение на 
обществената 
поръчката, 
включващ 
посочване на 
образованието, 
професионалната

6
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квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП, попълнена по 
образец.
Изискването е 
изпълнено. Всички 
експерти отговарят 
на посочените от 
Въложителя 
изисквания за 
образование, 
професионалната 
квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
който отговарят за 
извършването на 
услугата. Имат 
пълна
проектантска 
правоспособност 
Представени са 
двама
допълнителни 
експерти със
специалности 
„Архитектура” и 
Ландшафтна 
архитектура с 
голям практически 
опит;

квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП.
Декларацията не е
попълнена
коректно
попълнена във 
втора и трета 
колона, съгласно 
образец № 8,
включващ 
посочване на
образованието, 
професионалната 
квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата /пълна 
проектантска 
правоспособност/ 
Липсват № на 
дипломите на 
експерт 2, експерт 
3, експерт 4, 
експерт 5, експерт 
7 и експерт 10, а за 
експерт №  11 не 
са посочени 
трите имена.

професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП. Декларацията 
е попълнена
коректно съгласно 
образец № 8;
Всички експерти 
отговарят на
посочените от
Въложителя 
изисквания за
образование, 
професионалната 
квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата. Имат 
пълна проектантска 
правоспособност. 
Предложен е
допълнително 
експерт 12 със 
специалност 
„Урбанизъм” с 
практически опит -  
Разработена 
регионална схема за 
пространствено 
развитие на Облает 
Плевен;

професионалната 
квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 7 
от ЗОП.
Декларацията е 
попълнена 
коректно съгласно 
образец № 8; 
Всички експерти 
отговарят на 
посочените от 
Въложителя 
изисквания за 
образование, 
професионалната 
квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата. Имат 
пълна
проектантска
правоспособност

квалификация и 
професионалния 
опит на лицата, 
конто отговарят за 
извършването на 
услугата, съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП.
Декларацията не е 
коретно 
попълнена 
съгласно образец 
№ 8;
За всички
експерти липсва 
доказателство за 
доказан 
професионален 
опит, т.е не е 
попълнена 
изискната 
информация в 
колона 4 за 
месторабота, 
период, длъжност, 
функции)
Имат пълна
проектантска 
правоспособност с 
изключение на 
ръководителя на 
екипа -  експерт 1 
и експерт 2 .
Липсва № на 
удостоверение за 
ППП.
Експерт 10 няма 
номер на диплома 
(колона 3)________

С
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9.3. Към образец № 8 Декларация по чл. 
51а от ЗОП за ангажираност на 
експертите при изпълнението на 
поръчката - Образец № 8-1

Представени са 13 
бр. декларации за 
ангажираност на 
експертите при 
изпълнението на 
поръчкатаи за 
целия период

Представени са 11 
бр. декларации за 
ангажираност на 
експертите при 
изпълнението на 
поръчката

Представени са 12 
бр. деклрацаии за 
ангажираност на 
експертите при 
изпълнението на 
поръчката

Представени са 11 
бр. деклрацаии за 
ангажираност на 
експертите при 
изпълнението на 
поръчката

Представени са 11 
бр. деклрацаии за 
ангажираност на 
експертите при 
изпълнението на 
поръчката

9.4 Декларация за наличие на 
лицензиран софтуер за Географски 
информационни системи (ГИС) за 
периода на изпълнение на поръчката 
- Образец № 9.

Представена е 
декларация за 
наличие на 
лицензиран 
софтуер за 
Г еографски 
информационни 
системи (ГИС) за 
периода на 
изпълнение на 
поръчката

Представена е 
декларация за 
наличие на 
лицензиран 
софтуер за 
Г еографски 
информационни 
системи /ГИС/ за 
периода на 
изпълнение на 
поръчката

Представена е 
декларация за 
наличие на 
лицензиран софтуер 
за Г еографски 
информационни 
системи /ГИС/ за 
периода на 
изпълнение на 
поръчката

Представена е 
декларация за 
наличие на 
лицензиран 
софтуер за 
Г еографски 
информационни 
системи /ГИС/ за 
периода на 
изпълнение на 
поръчката

Представена е 
декларация за 
наличие на 
лицензиран 
софтуер за 
Г еографски 
информационни 
системи /ГИС/ за 
периода на 
изпълнение на 
поръчката

9.5 Копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в 
други "ържави членки, както и 
други доказателства за 
eKBHBajs ;,нтни мерки за осигуряване 
на каче» твото, с обхват сходен с 
предмета на поръчката.

Представено е 
копие на валиден 
сертификат за 
внедрена система 
за управление на 
качеството ISO 
9001:2008, но не е 
в съотвествие с 
изискванията на 
Възложителя за 
обхват за услуги, 
сходни с предмета 
на поръчката. 
Обхватът е с 
предмет 
проектанска 
дейност в сферата 
на строителството 
и
машиностроенето

Представено е 
копие на валиден 
сертификат за 
внедрена система 
за управление на 
качеството ISO 
9001:2008, в 
съответствие с 
предмета на 
поръчката;

Представени са 2 бр. 
копия на валидени 
сертификати за 
внедрена система за 
управление на 
качеството ISO 
9001:2008,
съответсващи на 
всички изисквания 
на Възложителя

Представено е 1 
бр. копие на 
валидени
сертификати за 
внедрена система 
за управление на 
качеството ISO 
9001:2008, 
съответсващ на 
всички
изисквания на 
Възложителя

Представено е 1 
бр. копие на 
валидени
сертификати за 
внедрена система 
за управление на 
качеството ISO 
9001:2008, 
съответсващ на 
всички изисквания 
на Възложителя
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